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Mr 75 B
Mr 75 B

Mycí stroj Mr 75 B je novým typem od společnosti FIMAP s pracovním záběrem 75 cm. Tento typ mycího stroje je vhodný pro
úklid velkých průmyslových, logistických a obchodních prostor. Díky technologii snižující úroveň hlučnosti (FNC - FIMAP NOISE
CANCELING) mycí stroj redukuje hlučnost na maximálně 58 decibelů a je tak vhodný i do prostor citlivých na úroveň hlučnosti.
Další nespornou výhodou mycího stroje je systém (FES - FIMAP ENERGY SAVER), který okamžitě vypne kartáč i přívod vody,
pokud stroj zastaví (běží naprázdno). Touto technologií lze uspořit až 35 % energie. Další novinkou v řadě mycích strojů Mg je
systém (FWR - FIMAP WATER FLOW), který zajišťuje rovnoměrné rozdělení čistícího roztoku na kartáče v závislosti na přítlaku
kartáče a pracovní rychlosti. Na přázní zákazníka lze ke stroji dodat systém umožňující automatické dávkování čistících
prostředků (FSS - FIMAP SOLUTION SAVER). Tento systém zvládne uspořit až 50 % hodnoty spotřebovaných čistících
prostředků. Prezentaci v anglickém jazyce najdete pod technickými parametry stroje. Výhody tohoto mycího stroje: snížení
nákladů na čištění úspora vody a čistících prostředků až 50 %, energie až 35 % rovnoměrné čistění po celé ploše větší
produktivita obsluhy, snížení hlučnosti umožňuje větší pohodlí obsluhy i okolí lze použít všechny typy čistících prostředků
pohodlná obsluha stroje snadné čištění mycího stroje po ukončení práce díky externí kontrolce úrovně vody má obsluha situaci
neustále pod kontrolou protiskluzová kola, která nezanechávají stopu na podlaze
Technické parametry
Výrobce
Váha
Výška
Šířka
Délka
Výkon teoretický
Pracovní záběr
Stírací lišta (přední/zadní)
Otáčky
Pohon pojezdu
Kartáče
Nádrž - čistící roztok
Nádrž - znečistěný roztok
Přítlak kartáče
Kartáčový motor
Pojezdový motor
Sací motor
Rychost pojezdu
Stoupání
Podtlak
Hlučnost
Váha baterií
Baterie (blok)
Životnost baterie 1 nabití
Napětí
Poloměr otáčení
Youtube odkaz

FIMAP
213 kg
1320 mm
680 mm
1495 mm
4500 m2/hod
750 mm
970 mm
170 ot/min
auto
390 (2) mm
110 l
125 l
30-60 kg
24/450 (2) V/W
24/400 V/W
24/310 V/W
0-6 km/h
10 %
160 mbar
58 dB
130 kg
6/210 (4x) V/Ah
4 hod
24 V
1910 mm
http://www.youtube.com/watch?v=GMhhY46HwU0#t=12

