CLOP takarítógépek lítium akkumulátorral és telemetria rendszerrel
Optimalizálja takarítógépei működési költségeit!

F50/FD50
Az F50 / FD50 takarítógépek nagy teljesitményű multifunkcionális tárcsás kefegépek, melyek alkalmasak a legkülönfélébb
talaj és borítás tisztítására. Kompakt kialakítás jellemzi őket mely összhangban van az emberi test felépítésével. Könnyű
kezelhetőség és remek irányíthatóság jellemzi őket. Iskolák, kórházak, könyvtárak, szállodák, várótermek és más helyek tisztán
tartására alkalmas.
F50 / FD50 Walk behind floor scrubber is a high performance multifunctional disc brush machine, suitable for all kinds
of ground cleaning, excellent performance. Compact design, accord with the principle of mechanical structure of human
body and easy operation. Suitable for schools, hospitals, libraries, hotels, waiting rooms and other places.

CLOP takarítógépek lítium akkumulátorral és telemetria rendszerrel
Jellemzők

General features

· lnnovatív intelligens panel, egyszerű kezelhetőség
· Új fejlesztésű, könnyen kezelhető mágneses kefe
· Ráléphető gumi felszívó (ez modellenként eltérő)
· Ívelt ontott gumifelszívó, szennyvíztároló kialakítással
· Nagyméretű szűrő az eltömődések megakadályozására
· Szívóvíz késleltetés, szennyvíz újrahasznosítás
· ECO gombbal felszerelt, hosszabb a futási idő
· Felhasználóbarát központúság, új image

· Innovative intelligent panel, easy operation handle
· Innovative magnetic brush, easy to operate
· Step on squeegee assembly, it's different from the traditional model
· The curved casting squeegee with sewage storage design, to
ensure the watertight
· With large garbage filter box to prevent blocking
· Stop machine delay the time suction water, ensure all sewage
recycling
· Equipped with ECO energy button, running time is longer
· Humanized design to improve equipment image

Leszállított tartozék
·
·
·
·

Standard accessories

1 db mágneses kefe
1 db mágneses pad tartó
Töltő
2x12V akkumulátor

·
·
·
·

Magnetic brush (1 pcs)
Magnetic pad drive (1 pcs)
Charger
2x12V battery

Műszaki adatok / Technical data
Műszaki adatok

Technical Data

F50

FD50

Tartály kapacitás (tiszta/piszkos)

Recover/Solution Tank

55L/50L

55L/50L

Javasolt tisztítási terület

Capacity Productivity rate

2200 m2/h

2650 m2/h

Tisztítási szélesség

Cleaning Path width

500mm

500mm

Felszívó szélessége

Squeegee width

765mm

765mm

Kefe motor

Brush motor

650W 230rpm

650W 230rpm

Szívó motor

Vacuum motor

450W

450W

Vontató motor

Traction motor

/

24VDC 150W

Akkumulátor

Maintenance-free battery

CLOP 24V LiFePo4

CLOP 24V LiFePo4

Működési időtartam egy

Run Time Per Charge

3 hours

2.5 hours

töltéssel DC feszültség

Voltage DC

24VDC

24VDC

Max mosószer összetevő

Noise level

66.5dBA

66.5dBA

Méret (HxSzxM)

Size (LxWxH)

1372x560x1095mm

1372x560x1095mm

Súly (akkuval)

Weight (with battery)

168 Kg

178 Kg

