CS700 B
Comac CS700 B je bateriový zametací
stroj, který snadno vyčistí vnitřní
i venkovní plochy. Pracovní šířka
s bočním kartáčem je až 875 mm. Je
vyvinut tak, aby byl maximálně uživatelsky
přívětivý – jednoduše ovladatelný (volant,
minimum ovládacích prvků), snadný na
údržbu (nástroje nejsou nutné, jednotlivé
části snadno přístupné).
Komfortní a robustní provedení stroje
s přístupem z obou stran a vysokou
odolností vůči nárazům.

Technické údaje:
Pracovní šířka s bočními kartáči

875 mm

Boční kartáče

400 mm (1-2)

Napětí

24 V, automat

Pracovní výkon

max. 6300 m2/hod.

Rychlost stroje

max. 6 km/h

Motor bočního kartáče

24 V / 90 W

Trakční motor

24 V / 400 W

Motor oklepu filtru

24 V / 80 W

Plocha filtru

4 m2

Baterie

6 V / 210 Ah (4x)

Objem sběrné nádrže

60 l

Rozměry stroje (délka x výška x šířka)

1600 x 1310 x 940 mm

Hmotnost stroje bez baterií

238 kg
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CS700 B
Jednoduchá údržba
Filtr a kartáče lze vyměnit i bez použití nářadí.

Výfuk vzduchu směrem nahoru
Nasávaný a filtrovaný vzduch je odváděn nahoru. Tím se zamezuje víření
prachu v blízkosti stroje.

Výdrž baterie 4 hodiny.

Nový kartáčový systém
Umožňuje konstantní výkon, i když se kartáč opotřebuje. Nově je motor
umístěn tak, aby se maximalizoval výkon a současně se šetřilo energií.

Výkonné LED osvětlení
V nové řadě strojů je nainstalováno výkonnější LED osvětlení, které zvyšuje
bezpečnost práce se strojem a zajistí maximální viditelnost pro obsluhu.

CFC – Comac Fleet Care
CFC umožňuje sledování zametacího stroje na dálku. Mějte přehled o činnosti
a závadách online pomocí mobilu, tabletu apod.

Elektrický oklep filtru
Díky oklepu filtru lze jednodušeji odstranit veškeré nečistoty na filtru,
a tím i prodloužit životnost stroje.
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