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Podlahové mycí stroje s chodící obsluhou
Walk behind scrubber dryers
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Napětí Voltage 230
Bohman 3 C 43Model

Technická data / Technical data

BOHMAN 3 C 43  BOB

Pracovní šířka Working width 430
Teoretický výkon Theoretical productivity  m²/h1825

Sací motor Suction motor
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Průtok vzduchu  Airflow 32 l/s
Vodní sloupec Water lift 1350 mm H2O
Motor kartáče
Počet kartáčů
Otáčky kartáče
Přítlak kartáče
Motor pojezdu

Max. rychlost pojezdu
Max. stoupavost
Nádrž na čistou vodu
Nádrž na znečištěnou vodu
Typ pojezdu

Hlučnost
Baterie
Nabíječ
Typ nabíječe

Hmotnost 
Rozměry 
Délka přívodního kabelu
Šířka sací lišty 

Brush motor
Number of brushes
Brush speed
Brush pressure
Traction motor

Max. speed
Max. climbing rate
Clean water tank
Dirty water tank

Sound level

Driving type

Battery
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Power cord lenght
Dimensions
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Kompaktní kabelový chytrý podlahový mycí stroj se zcela novým ergonomickým 
madlem pro více variant uchopení a práce se strojem . BOB je malý a přesto 
vysoce efektivní podlahový mycí stroj pro úklid středních a středně velkých podla-
hových ploch.  Pracovní šířka 43 cm, nádrže 35 a 40 litrů spolu s přítlakem 35 kg 
Vám zajistí perfektní vyčištění Vašich prostor. O kvalitní odsátí se stará parabolic-
ká stírací lišta. Stroj je vyjímečně lehce ovladatelný a je vybaven přehledným 
ovládacím panelem. Provoz stroje je nenáročný  stejně tak jako údržba tohoto  
stroje.
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Compact, smart cable floor scrubber Bohman B 3 BOB with a brand new ergono-
mic handle for more grip and machine handling options. BOB is a small but  highly 
efficient floor cleaning machine for cleaning small and medium-sized floor surfa-
ces. Working width 43 cm, tanks 35 and 40 liters, together with a brush pressure of 
35 kg, will ensure perfect cleaning of your space. The high-quality suction is ensu-
red by parabolic squeegee. The machine is exceptionally easy to operate and has a 
clear control panel. Machine operation is unpretentious as well as maintenance of 
this machine.

A co vy? Máte už svého BOBa?
And you? Do you have already
your BOB?

www.bohman.cz


