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Comfort XS-R Up

Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (nawet do 
3,700 m2) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i czas operacji czyszczenia • 
Ponad 50kg stałego nacisku na szczotki • Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca 
na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii 
pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia • Kompaktowy rozmiar (810 mm) • 
Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu • Przednie koło napędowe pozwala na bardzo ciasne 
pokonywanie zakrętów • Duży praktyczny otwór inspekcji i czyszczenia zbiornika • Łatwy 
dostęp do elementów elektrycznych • Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i 
wypływu detergentu podczas postoju maszyny • Samopoziomująca głowica szczotek • System 
automatycznego opuszczania/podnoszenia szczotek • System automatycznego opuszczania/
podnoszenia listwy ssawnej • System podnoszenia listwy ssawnej podczas cofania • System 
anty-pianowy • Zintegrowany prostownik

Standardowe wyposażenie:

Comfort XS-R 75 Up Comfort XS-R 85 Up

kod 8.574.4101 8.574.4103

zasilanie 24V 24V

szerokość pracy/gum 750/900 mm 850/1000 mm

max. wydajność 3750 m²/h 4100 m²/h

pojemność zbiornika 110 l/29.05 gal 110 l/29.05 gal

pojemność zbiornika brudnej wody

trakcja

RPM/ciśnienie szczotki 

silnik szczotki

130-155 l/34.35-40.95 gal 

przedni/600 W

170/50 kg/110.23 lbs

2 x 400 W

max. przechylenie pustego/pełnego zbiornika     13%/10%
podciśnienie/turbina 1300 mmH2O/400W

wymiary/waga 146x81x138 cm/184 kg

130-155 l/34.35-40.95 gal 

przedni/600 W

170/50 kg/110.23 lbs

2 x 400 W

13%/10%
1300 mmH2O/400W 

146x81x138 cm/187 kg

•  0.108.0054 
Prostownik 24V 20A

Automaty myjące samojezdne

Zobacz nas na youtube:  
www.youtube.com/lavorpro

•  4.508.1196
Przednia guma L.1027 mm Shore 
40 Th. 3 mm
•  4.508.1195
Tylna guma L.1150 mm Shore 33 
Th. 4 mm 

Comfort XS-R 75 Up

Comfort XS-R 85 Up

•  4.508.0646
Przednia guma L.925 mm 
Shore 40 Th. 3 mm
•  4.508.0605
Tylna guma L.1015 mm Shore 
30 Th. 4 mm 

•  2 x 5.511.1168 
Szczotka PPL Ø 360 mm 
- 14" 

Comfort XS-R 75 Up

Comfort XS-R 85 Up
•  2 x 5.511.1688 
Szczotka PPL Ø 430 mm 
- 17" 


