
TECHNICKÝ LIST 
 

CORAL 85 

 

Kompaktní sedací stroj ve 24 V provedení je k dispozici se dvěma protiběžnými kartáči, dvěma 

redukčními převody a pracovní šířkou 85 cm. Pevné polyethylenové nádrže zajišťují na roky 

maximální výkon a spolehlivost. Kapacita nádrže pro čistící roztok je 100 l. Prostor pro baterie, který 

umožňuje instalaci baterií až do 240 Ah pro výdrž až 4250 m2 / hod. Pro snadný provoz nabízí tento 

stroj automatický režim, který započne všechny nezbytné činnosti stroje hned po zapnutí.  Na displeji 

jsou vidět všechna nastavení, jako např. úroveň nabití baterií, čas práce a momentální tlak kartáčů.  

 

 

 



TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Šířka čištění 850 mm 

Šířka stírací lišty 1000 mm 

Baterie 24 V 

Kapacita baterií  240 Ah5 

Výkon 1980 W 

Pracovní kapacita max. 4250 m2 / hod 

Průměr kartáčů 2 x 430 mm 

Rychlost kartáčů  160 ot / min 

Nominální výkon kartáčového motoru  900 W 

Nominální výkon trakčního motoru 500 W 

Nominální výkon sacího motoru 580 W 

Podtlak 160 mBar 

Typ pohonu automatický 

Max. rychlost  5 km / hod 

Max. stoupání 10 % 

Nádrž na čistící roztok 100 l 

Nádrž na použitý roztok 105 l 

Délka stroje 1575 mm 

Výška stroje 1320 mm 

Šířka stroje (bez stírací lišty) 900 mm 

Váha stroje (prázdný bez baterií) 282 kg 

Váha baterií 200 kg 

Rozměry prostoru pro baterie 415 x 520 x 385 mm 

Hlučnost (volitelná) <70 dB (A) 

Třída III 

Stupeň bezpečnosti  23 IP 

 

 

 



TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Standardní výbava: 

2 kartáče PPL Ø 430 mm nebo 2 unašeče padů Ø 430 mm (17“) 

 

VOLBA 3SD SYSTÉM 

Elektronická regulace spotřeby vody a chemie.  

 Dávkování chemie je elektronicky nastavitelné od 0,3 do 4,5% 

 Uživatel může nastavit 7 různých mycích programů 

 Nádrž na čisticí prostředek 8 litrů 

 

                                     

 

Tato volba hlídá optimální spotřebu vody a čisticího prostředku při optimálním čištění. 

(stupeň znečištění, rychlost) 

 

Normy a osvědčení: 

Stroje jsou v souladu s normami CE a RoHS. 

 

 

 

 


