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FD130

Az FD 130 modell egy kompakt, közepes méretű takarítógép, nemcsak ipari felhasználásra. Kiváló innovatív
szerkezeti felépítése, erőteljes tisztító hatása, könnyű irányíthatósága és csendes működése teszi közkedveltté.
Bevásárlóközpontok, szupermarketek, kórházak, repülőtéri várótermek takarítására javasolt.
The FD130 is a compact mid-size ride on floor scrubber,which not only has the strong power of industrial driving
floor scrubber but also has the flexibility. Depending on the excellent fuselage structure and innovate clean
technology, FD130 will be the first choice. Low noise, quiet operation,reduce noise pollution. This machine is used
in shopping center, supermar-ket, hospital, factory workshop, airport waiting room and other places

CLOP takarítógépek Lítium akkumulátorral és Telemetria rendszerrel
Jellemzők

General features

• Innovatív, intelligens kezelőfelület
• A vízgyüjtő gumiél többször is felhasználható
(költségmegtakarítás)

• Innovative easy-to-operate smart panel
• Blade can be used repeatedly to save cost
• Equipped with sewage discharge control system

• Szennyvízkivezető rendszerrel felszerelt

• Humanized design improve equipment image
• Sewage double filtration, filtering foam and filtering
large garbage
• Anti-collision squeege assembly, squeegee assembly
and machine body same width, Not easy to collision

• Felhasználóbarát központúság, új image
• Kettős szennyvíz szűrés
• Ütközésgátló gumibetét, géptest védelmére
• Új szabadalom: szervokormány rendszer
• A fedélzeti töltő kialakítása

• New patent: power steering system
• On board charger design,more humanized design

Leszállított tartozékok

Standard accessories

2db mágneskefe
2db mégneses pad tartó
töltő
4x6V akkumulátor

Magnetic brush 2pcs
Magnetic pad drive 2pcs
Charger on board
4*6V battery

Műszaki adatok / Technical data
Műszaki adatok

Technical Data

FD130

Tartály kapacitás (tiszta/piszkos)

Recover/Solution Tank

140L/130L

Javasolt tisztítási terület Tisztítási

Capacity Productivity rate

5800m²/h

szélesség

Cleaning Path width

700mm

Felszívó szélessége

Squeegee width

910mm

Kefe motor

Brush motor

2x300W 24VDC

Szívó motor

Vacuum motor

24V 600W

Vontató motor

Traction motor

760W 24VDC

Akkumulátor

Battery

4x6V 220Ah

Működési időtartam egy

Run Time Per Charge Voltage

4~5 hours

töltéssel DC feszültség

DC

24VDC

Max mosószer összetevő

Grade level,max(no-load) Size

20%

Méret (HxSzxM)

(LxWxH)

1.550 x 920 x

Súly (akkuval)

Weight (with battery)

1.350mm 480 Kg

