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Podlahové mycí stroje se sedící obsluhou
Ride on scrubber dryers
 

bohman
cleaningmachinery

kg

W

Nádrž na čistou voduNádrž na čistou vodu

rpm/ot./min

W

Weight (with batteries)

Charger

Napětí Voltage 24
Bohman 7 BR 66Model

BOHMAN 7 BR 66

Pracovní šířka Working width 650
Teoretický výkon Theoretical productivity  m²/h3800

Sací motor Suction motor

2
5,6

1280x680x1070
250

500

motor pojezdu  / electric drive

externí / external
24V 20A

2 x 12V 150 Ah(C3) GEL

--
85 (hliníková / aluminium)

68

75
70

35
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2
2 x 380

450 W

mm
V

Průtok vzduchu  Airflow 34 l/s
Podtlak Vacuum 140 mBar
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 (s bateriemi)
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

Charger type

Power cord lenght
Dimensions
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Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou s nádržemi 70/75 litrů svou velikostí 
nahradí mycí stroje s chodící obsluhou. Systém dvou kartáčů s mycím záběrem 65 
cm zajistí nejen široký mycí záběr, ale také účinné mytí Vaší podlahy. Řada mycích 
strojů BOB se vyznačuje jednoduchostí ovládání a údržby a vysokým výkonem.
Ride on scrubber dryer with  70/75-liter tanks as replacemnet for walk behind 
machines. Two brush system of 65 cm ensures big cleaning width and  perfect 
cleaning performance for your floor. The BOB line of our scrubbers is easy to use 
and maintaine with high efficienty and performance of cleaning.

OBJEVUJTE
VÝHODY
MYCÍCH
STROJŮ

BOHMAN

až 4 h / nabití
up to 4 h autonomy
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