COMFORT M
Code: 8.578-0004
Schrob- zuigmachine wereldwijde
prijsbreker:
- krachtig maar wendbaar
- 120 kg constante druk op vloer
- 2 contraroterende borstels
- tankinhoud 210l
- weinig tot geen onderhoud
- borstel & zuigbalk automatisch
- bij stilstand machine stoppen
borstels en water toevoer
- zeer stabiel en eenvoudig te
bedienen

Autonomie tot 5u met één
laadbeurt batterijen. Met uur
teller.

Na de succesvolle introductie in meer dan 100 landen, eindelijk ook in België! Met de kennis en knowhow sedert
1975 is de Comfort M van Lavor topklasse. Comfort M is de partner voor elke grote parkeergarage, logistiek
bedrijf en industrie. De topprestaties zorgen voor een uitstekend rendement. Met een tankinhoud van 210 liter
en werkbreedte van 1000/1250 mm is een lastige klus in een mum van tijd geklaard. De twee krachtige borstels
(1000 mm) zorgen voor dieptereiniging en de zuigbalk (1250 mm) maakt de vloer meteen droog. De zuigbalk en
borstels werken automatisch (zonder hendel) en zelfs bij achteruitrijden gaat de zuigbalk automatisch omhoog.
De sterke stalen V-vorm zuigbalk, samen met de sterke zuigkracht, zorgt voor een perfect droog resultaat op elk
type vloer. Met de speciale filterbox wordt opgezogen vuil apart verzameld, zodat de afvoer niet verstopt
geraakt. Met het elektronisch vlotter systeem stopt de machine wanneer de vuilwater tank vol is. Vanaf het
controle paneel kan de bestuurder o.a. de snelheid van werking regelen en de hoeveel toevoer water op de
borstels. Het leegmaken proper water tank gebeurt via een ventiel onderaan de machine.

Overzichtelijk en
eenvoudige bediening

Sterke wielen voor alle
werkcondities

Technische specificaties:
Schrobbreedte (mm)
1.000
Werkcapaciteit (m²/u.)
7.000
Zuigbreedte (mm)
1250
Proper watertank (l)
200
Borstelmotor (W) min
1500
Afmetingen (cm) L X H X B 190 X 96 X 145
Uw verdeler België voor service en verkoop:

Art.nr. 5.511-1097
2 borstels met 483 mm
diameter

Vuilwatertank (l)
Tractie (W)
Toeren per minuut borstel
Gewicht (kg)
Zuigmotor (W) min
Stijgingspercentage (%)

Zuiglippen
Art nr 4.508-0217 vooraan
L 1270 mm 4 mm dik
Art nr 4.508-0216 achteraan
L 1345 mm 6 mm dik

240
Voorwiel 900
150
375
600
10 en 8 bij volle tank

