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Free Evo

Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości-na 
ograniczonych obszarach (do 1,500 m2) • Szczególnie nadaje się do czyszczenia: 
sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki 
zdrowotnej i użyteczności publicznej • Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa 
kontrolującym obecność operatora • Wskaźnik poziomu naładowania baterii z 
automatycznym systemem stopniowego odłączania szczotki, ssania i trakcji • Filtr 
wody kierowanej na elektrozawór (model bateryjny) • Łatwy dostęp do komory baterii 
• Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika •
Bezśladowe kółka

Standardowe wyposażenie:

Free Evo 50E Free Evo 50B Free Evo 50B * Free Evo 50BT Free Evo 50BT *

kod 8.527.0003 8.527.0004 8.527.0001 8.527.0011 8.527.0002

zasilanie 230V 24V 24V 24V 24V

szerokość pracy/gum 500/800 mm 500/800 mm 500/800 mm 500/800 mm 500/800 mm

max. wydajność 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h

pojemność zbiornika 44 l/11,63 gal 44 l/11,63 gal 44 l/11,63 gal 44 l/11,63 gal 44 l/11,63 gal

pojemność zbiornika brudnej wody

trakcja

50-60 l/13,21-16 gal           50-60 l/13,21-16 gal            50-60 l/13,21-16 gal            50-60 l/13,21-16 gal            50-60 l/13,21-16 gal 

mechaniczna    mechaniczna      mechaniczna        automatyczna        automatyczna

RPM/ciśnienie szczotki 150/20 kg/44,09 lbs 150/18 kg/44,09 lbs 150/18 kg/44,09 lbs 150/18 kg/39,68 lbs 150/18 kg/44,09 lbs

silnik szczotki 550W 550W 550W 550W 550W
mieszanie detergentu elektrozawór elektrozawór elektrozawór elektrozawór elektrozawór

podciśnienie/turbina 1700 mmH2O/800W 1280mmH2O/480W 1280 mmH2O/480W 1280 mmH2O/480W 21280 mmH O/480W

wymiary/waga 116x46x98cm/95 kg 116x51x98cm/62 kg 116x51x98cm/63 kg 116x51x98cm/66 kg 116x51x98cm/67 kg

 

Dostępne wersje:

• 8.527.0010 - Free Evo 50B z 
bateriami i prostownikiem

• 8.527.0012 - Free Evo 50BT z 
bateriami i prostownikiem

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

•  5.511.1097 Szczotka 
PP Ø 483 mm - 19" 

•  0.108.0042 Prostownik 
24V 10A tylko do modeli: 
8.527.0001 - 8.527.0002 
8.527.0010 - 8.527.0012

• 4.508.X468 Przednia 
guma ssawy: dł. 830mm, 
gr. 2,5mm
• 4.508.X467 Tylna guma 
ssawy: dł. 870mm, gr. 
3mm 

•  2 x 0.107.0054 Bateria 
12V 75Ah BT DC 5.5 
tylko do modeli:
8.527.0010 - 8.527.0012 

Automaty myjące prowadzone 

*z prostownikiem


