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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 8 BR 85Model

BOHMAN 8 BR 85

Pracovní šířka Working width 860
Teoretický výkon Theoretical productivity  m²/h5000

Sací motor Suction motor

8
6.6

1600x925x1375
370

900

motor pojezdu  / electric drive

zabudovaný / integrated
24V 25A

4 x 6V 225Ah GEL

--
1120 (kovová/ metal)

65

150
130

40
165

2
2 x 550

600 W

mm
V

Průtok vzduchu  Airflow 38 l/s
Podtlak Vacuum 135 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

Squeegee lenght

pc / ks

kg

%
km/h

l
l

dB(A)

mm
m

mm

DISCOVER 
ADVANTAGES 

OF BOHMAN
MACHINESwww.bohman.cz

S výkonem až 5000 m²/hod, nádržemi 130/150 litrů, mycím záběrem 85 cm je tento 
stroj ideální pro větší plochy nákupních center, skladových hal, výrobních závodů. 
Kvalitní zpracování, jednoduchá údržba, snadná ovladatelnost a vysoký výkon 
zajistí kvalitní úklid Vašich prostor. Řada mycích strojů BOB se vyznačuje jedno-
duchostí ovládání a údržby a vysokým výkonem.

OBJEVUJTE
VÝHODY
MYCÍCH
STROJŮ

BOHMAN

až 5 h / nabití
up to 5 h autonomy

Technická data / Technical data

With a capacity of up to 5000 m² / hour, 130/150 liter tanks, 85 cm working width, 
this machine is ideal for larger areas of shopping centers, warehouses, manu-
facturing plants, factories etc. High-quality processing, easy maintenance, easy 
handling and high performance will ensure a good cleaning of your floor surfaces. 
The BOB series of scrubber dryers are characterized by ease operation and main-
tenance with high performance of cleaning.

Zabudovaný nabíječ
Integrated battery charger

Indikátor stavu vody v nádrži, otočný ventil dávkování
Indicator of water level, easy set up of water flow

Přehledný a jedoduchý ovládací panel
Easy and comforable operation panel


