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C130 BS 
 
Největší odolný a spolehlivý 
podlahový mycí stroj se sedící 
obsluhou o pracovním záběru  
1,3 metru. Pracovní výkon  
7800 m2/hod. Stroj je vybaven čtyřmi 
diskovými kartáči o velikosti 345 mm 
s volitelným přítlakem do 180 kg. 
Stroj má dlouhou výdrž a díky své 
hmotnosti a sacímu výkonu dokáže 
uklízet i ty nejvíc znečištěné povrchy. 

 
 
Technické údaje:  

  

Pracovní šířka 
Šířka sací lišty 
Pracovní výkon 
Rychlost stroje 
Válcový kartáč (průměr, délka) 
Otáčky kartáče 
Motor kartáče 
Motor válcového kartáče 
Motor sání 
Pojezdový motor 
Napětí 
Baterie 
Nabíječ 
Podtlak sání 
Pojezd 
Stoupavost 
Poloměr otáčení 
Průměr kartáčů (počet) 
Přítlak kartáče 
Boční pohyb kartáčové hlavy 
Nádrž na čisticí roztok 
Nádrž na znečištěný roztok 
Rozměry stroje (délka×výška×šířka) 
Hmotnost stroje (s prázdnou nádrží) 
Hmotnost stroje s bateriemi (640/720 Ah) 
Hmotnost provozní (640/720 Ah) 
Hlučnost 

1300 mm 
1486 mm 

max. 7800 m2/h 

max. 6 km/h 
300 mm, 1106 mm 
220 ot./min 
36 V / 1125 W (2x) 
36 V / 750 W 
36 V / 650 W (2x) 
36 V / 3000 W 
36 V 
1 x 36 V / 640-720 Ah 
36 V / 90 A 
2100 mbar 
automat 
max. 10% 
325 cm 
345 mm (4x) 
max. 180 kg 
100 mm 
300 l 
360 l 
2355 x 1807 x 1486 mm 
840 kg (bez baterií) 
1620/1650 kg 
1920/1950 kg 
max. 70 dB 

 

Díky své odolné konstrukci a vysokému 
výkonu lze s tímto strojem uklízet 
venkovní a velmi frekventované prostory. 
Stroj má velkou kapacitu baterií, a proto 
má dlouhou výdrž.  
Je velmi žádaný k úklidu velkých 
prostranství a výrobních hal. 
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VÝKON 
Dva sací motory zajišťují perfektní vysátí podlahy do sucha bez nežádoucích 
šmouh či stop, a to bezprostředně po projetí stroje.  
Kartáčová hlava opatřená 4 diskovými kartáči zajišťuje vynikající čistící výsledek i 
podél stěn a pod regály, díky nastavitelnému tlaku do 180 kg a pravotočivému 
pohybu.  
Samočinně nastavitelný centrální válcový kartáč zůstává v kontaktu s podlahou 
bez ohledu na typ povrchu nebo stupeň opotřebení štětin.  

   

 

KOMFORT 
Snadné a intuitivní ovládání stroje pouze knoflíkem a novým dotykovým 
displejem.  
Volič programu umožňuje obsluze stroje manuální výběr činnosti stroje, tj. drhnutí 
a sání, drhnutí a sání za současného pohybu kartáčové hlavy, pouze drhnutí 
nebo pouze sání.  
Požadovaný čistící program ECO, STANDARD a PLUS je aktivován 
prostřednictvím dotykového displeje. Každý program používá určité množství 
vody, mycího prostředku a přítlaku odpovídající potřebám na místě určení.   

   

 

SPOLEHLIVOST 
Nádrže jsou vyrobeny z pevného polyethylenu, který zabezpečuje jejich dlouhou 
životnost. Stroj je vybaven praktickými velkými nárazníky. Motory kartáčů jsou 
automaticky řízeny zařízením, které reguluje přítlak kartáčů v závislosti na typu 
podlahy. Při provozu na velmi hrubých podlahách je přítlak vyvíjený na podlahu 
přizpůsobován automaticky tak, aby chránil motory.  

   

 

BEZPEČNOST 
Sedadlo řidiče je zcela obklopeno tělem stroje pro jeho maximální bezpečnost. 
Ochranná střešní konstrukce navíc zvyšuje bezpečnost při provozu ve skladech. 
Hydraulické bubnové brzdy zajišťují optimální brzdění ve všech pracovních 
podmínkách.  
Stroj je vybaven předním LED světlomety a zadními červenými obrysovými světly 
včetně brzdových světel a zpátečních světel.   
Pro případ krizové situace je stroj vybaven tlačítkem nouzového zastavení pro 
okamžité zastavení pohybu vpřed a všech jeho dalších funkcí.  
 

   

 

ÚDRŽBA 
Pedál na zadní straně stroje usnadňuje kontrolu nádrží a filtračních systémů.  
Automatický systém plnění umožňuje plnění úrovně hladiny z jednoho místa, 
čímž se eliminují prostoje a zvyšuje se bezpečnost (volitelné příslušenství).  

   

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Program ECO je ideální pro běžnou údržbu a minimalizuje spotřebu vody, 
čistícího prostředku a energie.  
Dávkovací systém CDS přivádí vodu a čisticí prostředek odděleně, obsluha tak 
může regulovat jejich spotřebu dle typu znečištění, což omezuje plýtvání.  
Při dočasné nečinnosti stroje systém Stop & Go automaticky vypne stroj 
(zastavení přívodu čistícího roztoku a rotace kartáčů včetně zvednutí kartáčové 
hlavy) bez nutnosti zásahu obsluhy, což zabraňuje plýtvání. 

 


