FD300

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

FD300

Az FD 300 típust innovatív formatervezése, kiváló korongkefés teljesítménye és rendkívül jó minősége teszi
közkedveltté a piacon. A meglehetősen nagy víztartály és az akkumulátor kapacitása jelentősen növeli a vele való
munka hatékonyságát. Gyárak, műhelyek, logisztikai raktárak, repülőtéri terminálok épületeiben és más hasonló
nagy helyiségek takarítására javasolt.
FD 300 disk brush ride on floor scrubber,high quality innovative design makes the machine performance more
superior. Super large water tank and battery capacity improve the cleaning efficiency. Mainly used in the factory
workshop, logistics warehouse, airport waiting building and other large places.

CLOP takarítógépek lítium akkumulátorral és telemetria rendszerrel
Jellemzők

General features

• Beépített LED-es fényszórók

• Equipped with LED headlights and reverse image
• Easy to identify the yellow maintenance contact, convenient
maintenance

• Egyszerű karbantartás
• A szélső szívófejek a nehezen elérhető területeket is
tisztítják

• Airborne wide Angle nozzles clean inaccessible areas

• 300L-es tartály a nagy területek tisztításához
• Innovatív kormány és az intelligens panel teszi könnyen
kezelhetővé

• 300L big capacity solution tank suitable for clean large areas
• Innovative steering wheel and intelligent panel design, easy to

• Hagyományos kialakítás, gumibetétekkel védett szívó
fej, amely megakadályozza rongálásokat

• Subvert the traditional design,squeegee assembly and ma-

• Váltóáramú motor, hosszabb az élettartam

• Use AC drive motor can prolong service life and reduce cost

operate
chine body same width, No collisions at high speeds

és csökkenő költség jellemző

• 300RPM high power brush motor, excellent cleaning effect

• 300/p teljesítményű kefe motor, kiváló tisztítóhatás
Standard accessories

Leszállított tartozékok

Brush (2pcs) | Pad drive (2pcs) | Charger | 18x2V battery

2db kefe | 2db pad tartó | töltő | 18x2V akkumulátor

Műszaki adatok / Technical data
Műszaki adatok

Technical Data

FD300

Tartály kapacitás (tiszta/piszkos)

Recover/Solution Tank Capacity

345L/300L

Tisztítási út szélesség

Cleaning Path width

500mmx2

Tisztítási szélesség

Cleaning Path width

1.050mm

Felszívó szélessége

Squeegee width

1.200mm

Kefe motor

Brush motor

750Wx2 36V

Szívó motor

Vacuum motor

600Wx2

Vontató motor

Traction motor

1.400W

Akkumulátor

Battery

400Ah (20hr)

Sebesség

Movement speed

9km/h

DC feszültség

Voltage DC

36VDC

Max mosószer összetevő

Maximum wash gradient

7%

Méret (HxSzxM)

Size (LxWxH)

2.010 x 1.152 x 1.593mm

Súly (akkuval)

Weight (with battery)

980 Kg

