


A C85/100 ráülős súrolóautomata robosztus dizájn alapján, 
intelligens lélekkel lett kifejlesztve úgy, hogy képes legyen 
forradalmasítani a mai értelemben vett hagyományos 
takarítást. A leginnovatívabb technológiai kivitelezéseknek 
köszönhetően, a felhasználói élmény javult képessé téve az 
operátorokat arra, hogy kapcsoltba léphessenek a kezelt 
géppel, és képesek legyenek optimalizálni a műveletek 
idejét, valamint csökkenteni a költségeket.
Az innovációs technológiák optimális teljesítményt, és 
maximális védelmet biztosítanak. 

A C85/100 kialakítása és a teljesítménye nem csak a 
mechanika, hanem a technológia által is formálódott:

mint például, olyan kimeríthetetlen adatforrássá válik, 
amely összekapcsolódik, ezáltal túllépve a hétköznapi 
padlótisztítás mai értelemben vett jelentését. 
Mindez megtalálható benne, mindazonáltal nem 
elhanyagolható még a gép kezelőjének kényelme sem, 
akik az autóipari dizájnok alapján kialakított vezetési 
pozíciónak köszönhetően dolgozhatnak kényelmesen, 
teljes kiláthatósággal.

A C85/100 elérhető 2 tárcsás súrológép verzióban, azon 
belül is két méretben, 85 vagy 100 cm-es 
munkaszélességben.

MODELLEK

C85 B
Súroló verzió dupla kefével

Oldat tartály: 180 l 
Munkaszélesség: 850 mm 

Több, mint 6800 m2/h

C100 B
Súroló verzió dupla kefével

Oldat tartály: 240 l 
Munkaszélesség: 1000 
mm Up to 8000 sq.m./h



A teljesítmény lehet cél. 
Vagy kiindulási pont ...

A kiváltképpen sokoldalú, a C85/100 alkalmas nagy 
helyeken való munkavégzéshez, bármilyen típusú 
szennyeződéssel elbánik, még a legmakacsabbakkal is, 
akármilyen környezetben legyen az raktár, 
bávásárlóközpont, szupermarket vagy logisztikai központ.
A gépen található felszerelés, valamint a rendelkezésre 
álló változatok és opciók lehetővé teszik a gépkezelők 
számára maximális rugalmassággal, hogy olyanra állítsák 
be a gépet, amelyre igazán szükségük van.
A súrolóautomatának képesnek kell lennie arra, hogy 
alkalmazkodjon a környezeti tényezőkhöz, és 
mindenekelőtt az operátorokhoz, akik kezelik. 
A döntés, az Ön kezében van!
A konfigurációk, az opciók és a tartozékok egy rendkívüli 
lehetőséget kínálnak arra, hogy beállítsa a C85/100-on a 
maximális rugalmasságot, létrehozva a tökéletes gépet, 
amely képes helytállni különböző takarítási műveletek 
során.  

Ebből kifolyólag, a C85/100 két féle konfigurációban 
érhető el: „Essential” és „Bright”. Ezen két konfiguráció 
lehetőséget kínál két gép között, amely látszólag csupán 
csak a kijelzőben tér el, mialatt a valóságban különböző 
lehetőségeket kínálnak arra, hogy alkalmazkodjanak a 
felhasználók igényeihez.

„Essential”: egy valóban egyszerűbb, de annál 
alapvetőbb gép, amely elengedhetetlen, olyan takarítási 
folyamatok során, amelyeknél a kiváló teljesítményre kell 
összpontosítani.

„Bright”: ami egy jóval gazdagabb konfiguráció, amely 
képes az optimális teljesítményt kombinálni, a ma létező 
súrolóautomatákhoz tartozó maximális szintű 
technológiákkal, ezen kategórián belül.



Tökéletes szárítás: A C85/100 „Bright” dupla szívómotorral 
lett felszerelve, hogy biztosítani tudja a teljesértékű és 
foltmentes szárítást, csupán egyetlen áthaladás 
alkalmával, ezzel kiiktatva a csúszással járó veszélyeket. 
A két szívómotornak köszönhetően a legjobb 
eredményeket képes nyújtani, még a legnehezebb 
helyzetekben is.
Az új karosszéria bevezetésével, amely oda lett erősítve 
a szennyesvíztartály nyitófedeléhez, a szívó ereje a 
C85/100-nak tovább lett növelve, ezzel biztosítva, hogy 
ne legyen szivárgás a fedél és a tartály között.

Szabvány LED-es hátsó fényszórók

A kefe feje fel van szerelve 2 tárcsás kefével, 
ezáltal nyújtva kiváló teljesítményt a 
takarítás során, bármilyen szennyeződés 
esetében.

A kiváló autonómia is egy fontos funkciója a 
C85/100-nak, amely a tartály kapacitásának 
köszönhetően, képes 4 órányi non-stop működésre.

Szénkefe nélküli motorok (BL motor) csökkentik a 
karbantartási és a tulajdonosi költségek.

A C85/100 hidraulikus fékkel van felszerelve, amely 
a hátsó kerekeket fékezi munkaszünetben, ezáltal 
növelve a biztonságot és a komfortot.



%

Az első kerék motorja csúszásgátlóval és foltmentes 
kerekekkel ellátva, garantálva a maximális szintű 
tapadást bármilyen padlótípus esetében, még 
akkor is, ha az vizes. A frontális elhelyezkedésű 
kerék motorja teljes mértékű, azon túl optimális 
manőverezést biztosít, még a zsúfolt helyeken is, 
valamint jelentősen lecsökkentett megfordulási 
kört ír le ezáltal a gép. 

Az elektromos fék, be lett építve az első kerék 
motorjának funkciójába, mint parkolási fék.

A nyomásfigyelés a kefék motorjai által leadott 
teljesítmény állandó felügyeletére szolgáló rendszer, 
amely garantálja a maximális hatékonyságot 
bármilyen típusú padlóburkolat esetében. A kefék 
maximális terhelése a C85/100 esetében, 150 kg.

Szabvány LED-es első fényszórók

18%-os emelkedők, üres 
tartállyal.

Mozgó súrolókefe fej: az egyszerű irányítás aktiválása 
után, a mozgó kefe fej előjön a gép jobbján, hogy el 
tudja érni a fal mentén felhalmozódott szennyeződé-
seket. Ezzel a megoldással a gép képes lesz súrolni és 
nem csupán seperni abban az estben, ha fel van 
szerelve a súrolóautomata oldalkefékkel.



A C85/100 kefe feje acélból készült.
Hosszantartó strapabírást és 
megbízhatóságot nyújtva ez által.

A lökhárítók R.I.M. poliuretánból készültek, ez az 
anyag, amelyet az autóiparban is alkalmaznak a 
magas fokú ütésálló képességének köszönhe-
tően. A lökhárító kialakításának hála megóvja és 
biztonságban tartja a C85/100 mechanikus 
alkatrészeit a géptesten belül.

A felépítése robosztus anyagokból készült, 
amelyek biztosítják a gép hosszantartó 
megbízhatóságát. Az acél váz be van vonva 
kataforetikus festékkel, amely kiváló védelmet 
biztosít a korrodálás ellen.

Az új hajtórendszer a hatékony fogaskerék-
motorral, jelentősen megnövelte a kefe fejek 
teljesítményét, minimalizálva az energia-
fogyasztást.  Addig a szénkefe mentes motorok 
teljesen hermetikusak és nem igényelnek 
karbantartást, ezáltal csökkentve a tulajdonosi 
költségeket.

Egy produktív és rendkívüli  reliable scrubbing machine



Az önszintező fröccsenésgátló, bent tartja a vizet, 
mialatt a V-alakú gumi a középpont felé irányítja azt, 
megkönnyítve a felszívását, ezáltal egyenletes 
tisztaságot érve el.
A fröccsenésgátló, a felszívógumi és a felszívógerenda 
alumíniumból készült, növelve azok tartósságát, 
valamint a korrózió elleni védelmüket.
Továbbá, a C85/100 felszívógerendája görgős 
kerekekkel van ellátva azért, hogy a legmegfelelőbben 
legyen képes a súrolóautomata mozgását követni.

módon megbízható súrolóautomata



A C85/100 Bright-on található hátulsó kamera támogatja 
az operátort abban, hogy maximális biztonság mellett 
tekinthesse át a felmerülő akadályokat, tolatás közben.

Vészleállás. Vészhelyzet esetén, egy egyszerű gomb 
lenyomásával meggátolható a gép további 
helyzetváltozása, valamint minden egyéb funkciója.  
A villogó fény abban segít, hogy könnyebben észre 
lehessen venni munkavégzés közben, a berregő hang 
pedig akusztikus figyelmeztetés abban az esetben, amikor 
a súrolóautomata tolatásban van.

Az elülső és hátulsó LED fényszórók alapból járnak a géphez, mivel fontos, hogy maximális láthatóságot biztosítsunk a gép 
kezelői számára, valamint a gép észrevételében is fontos szerepet játszanak. A LED fényszórók maximális biztonságot 
nyújtanak munkavégzés közben azáltal, hogy megvilágítja az árnyékos helyeket, valamint jelzéseket bocsájt ki a mozgó 
gép felismerésére. Az energiatakarékosság a LED technológia használatának köszönhetően jelentős, ezáltal közel 80%-
kal kevesebb energiafelhasználás megy végbe, mint a hagyományos fényszórók esetében. Továbbá, a LED fényszóró, 
sokkal tisztább és egyenletesebb fényt képes kibocsájtani az munkavégzés során.

LED világítás

Szabvány világítás

Semminek nincs értelme,  sense without safety



A gyors takarítási műveletek, az idő optimalizálására: közel 8 
km/h, munkavégzés közben. A folyamatos érzékelő, melyet a 
kormánykerék tengelyére pozícionáltak, képes érzékelni a 
pontos helyzetét a frontális kerék motornak, automatikusan 
redukálva annak sebességét, a követelményeknek 
megfelelően. Az érzékelőnek köszönhetően, a C85/100 képes 
folyékony módon hátrafelé haladni, megszakítás nélkül.

Egy részletes ergonómiai vizsgálat lehetővé tette az 
ember-gép rendszer optimális alkalmazását, hogy az 
üzemeltető számára kényelmes és jól védett ülést 
biztosítson. A munkavégzési pozíció emelve, valamint 
decentralizálva lett a jobb láthatósági viszonyok 
biztosításához, a takarítási folyamatok során.

A továbbiakban való biztonság növelése érdekében, a 
gép felszerelhető ütközésgátló érzékelőkkel, melyeket a 
gép oldalsó részére lehet felszerelni. Bármilyen felmerülő 
akadály észlelése tökéletes védelmet biztosít, elősegítve 
a balesetek elkerülését, a C85/100 használata közben.

Stop&Go. Amikor a gép átmenetileg tétlen 
állapotban van, olyankor a benne lévő oldat 
keringetése megszakad, a kefék megállnak 
és a kefe feje automatikusan felemelkedik a 
talajról, így a gépkezelőnek nincs szüksége 
további beavatkozásra, ezáltal optimalizálva 
a fogyasztását, valamint csökkentve a 
pazarlást. Nyomja meg az előre haladást 
szolgáló pedált, helyreállítva az előzőekben 
használt funkciókat.

Az oldalsó lökhárítógörgők megvédik a 
gépet és a környezetét, az óvatos 
manőverezések során, mint a falak, illetve a 
polcok mentén való területek takarítása.

A C85/100 védelme érdekében, beállítható 
rajta személyre szabott jelszó az operátorok 
által, akik kezelik a gépet, valamint 
lehetőség nyílik arra is, hogy a különböző 
felhasználók között beállítsák, mely 
funkciókhoz tudjanak hozzáférni.

védelem nélkül



A C85/100 használata kiváltképpen egyszerű a munkafolyamat választó 
programnak köszönhetően, amelyben az éppen aktuális 
tevékenységnek megfelelően lehet kiválasztani a megfelelő programot: 
súrolás és szárítás, súrolás és szárítás a mozgó kefe fejjel, csak súrolás, 
vagy csak szárítás.

A gépkezelők képzése fontos szerepet játszik a súrológép optimális 
használatában, de mindenekelőtt az emberek egészségének és 
életének megóvásában. Az oktató videók segítenek leegyszerűsíteni a 
gép használatát, valamint annak rutinszerű/rendkívüli karbantartási 
folyamatait. Továbbá, a „Bright” érintőképernyőjén keresztül a 
konfigurációkban akármikor meg lehet tekinteni az oktató videókat, így 
lehetővé téve a gép megfelelő kezelését, akár még különböző 
gépkezelők által is, akik rendeltetésszerűen tudják használni azt.

A „Bright” konfigurációban, a munka típus kiválasztása után, a kívánt tisztítóprogram kiválasztható az érintőképernyős 
felületen keresztül: Eco, Standard és Plus. Az operátor kapcsolatba lép a súrológéppel a választó menü, illetve az 
érintőképernyőn keresztül, aminek köszönhetően kényelmes pozícióban képes maradni, mialatt a szükséges funkciókhoz 
hozzáfér. A kijelzőn való kapcsolatba lépés eredményeként könnyedén lehet a tisztítóprogram paramétereit változtatni, 
mint például a felhasználandó víz, tisztítószer mennyiségét, valamint a nyomás erősségét, különböző szennyeződés 
típusok esetén.

A „Bright” C85/100 kijelzője csatlakoztatva 
van az oldalsó kamerákhoz ez által 
lehetővé téve a gép még könnyebb és 
biztonságosabb használatát.

A C85/100-nál kifejlesztett technológia növeli a felhasználói élményt,  and gives the operator the ability to interact with the machine



A „Bright” C85/100 tudása/intelligenciája az Ön kezében van a 
7”-os, színes érintőképernyőnek köszönhetően, amelynek hála 
még könnyedebbé, és intuitívabbá vált a gép kezelése a gép 
kezelőinek számára. Ez a szuper-fejlett súrológép ez által 
egyszerűvé, és könnyen kezelhetővé válik a kezelők számára, 
mivel képesek kommunikálni közvetlenül a géppel. Hogyan 
lehetséges ez? Azáltal, hogy lefordítja az összes összegyűjtött, 
bonyolult adatot az emberek számára is hozzáférhető 
információkká. Így biztosítva a gépkezelők számára a tisztítási 
műveletek vezérléséhez szükséges összes eszközt. Továbbá, a 
Comac úgy fejlesztette ki a C85/100 szoftverét, hogy hasonló 
élményt nyújtson a használata során, mint amelyet az 
okostelefonok vagy éppen tabletek nyújtanak.

The technology developed for the C85/1 valamint a kezelők számára biztosítja a géppel való kapcsolatteremtést.



CDS – COMAC DOSING SYSTEM
A C85 / 100 felszerelhető CDS-vel, a Comac által létrehozott 
adagolórendszerrel, amely két különálló áramkörrel rendelkezik, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a kezelő külön mérje ki a vizet és a 
mosószert. Ez azt jelenti, hogy az oldat mennyisége azonnal 
hozzáigazítható a tisztítandó szennyeződésekhez, ezáltal 
kiküszöböli a hagyományos súrológépeknél fellépő feleslegeket. A 
Comac adagolórendszer akár 50%-kal csökkenti a tisztítószer-
fogyasztást.

INTELLIGENS NYOMÁS MEGFIGYELŐ
A „Bright” C85/100 felszerelhető IPM-el (Intelligens Nyomás 
Megfigyelő). Ez nem csupán egy egyszerű nyomásérzékelő, 
hanem inkább egy olyan tömegérzékelő, amely állandó és pontos 
mérést ad a kezelőnek a kefékre gyakorolt nyomásról. Az IPM, 
további segítséget nyújt azoperátorok számára olyan helyzetek 
esetén, amelyek alapos tisztítást igényelnek. Továbbá a 
nyomásérzékelő rendkívül megbízható, mivel a kefe fejére kifejtett 
tényleges kg-ot mutatja.

ÁLLANDÓ OLDAT ÁRAMLÁS
Annak elérése érdekében, hogy az oldat elosztása megfelelő 
legyen mindkét kefe esetében, a C85/100 fel lett szerelve oldat 
pumpával standardként, hogy garantálni tudja az egységes, 
homogén áramoltatást a teljes munkaszélességben. Az állandó 
oldat áramlás megnöveli a tisztítás hatékonyságát, még alacsony 
szintű áramlás esetén is, valamint lehetőség nyílik a felhasználandó 
oldat optimalizálására.

SZÓRÓFEJ(SPRAY) ESZKÖZ
A szórófej eszköz, amellyel a C85/100-at fel lehet szerelni, és 
amelynek alkalmazásával még könnyebbé, és még 
hatékonyabbá tehető a tartályok tisztítása. Továbbá, olyan 
felületekre is lehet vele fújni, amelyeket a súrológép nem képes 
elérni.

SZÍVÓ ESZKÖZ
A porszívó csőnek köszönhetően, lehetőség nyílik a géppel 
legnehezebben hozzáférhető helyek tisztítására, maximalizálva a 
C85/100 hatékonyságát.

OLDAT SZINT ÉRZÉKELŐ
A „Bright” konfigurációban, a C85/100 fel van szerelve oldat szint 
érzékelővel, amely lehetővé teszi a gépkezelők számára, hogy 
naprakész lehessen a pillanatnyi oldal szintjével anélkül, hogy 
mindig bele kelljen nézni a tartályba.

C85 és C100 súroló gépek úgy lettek kialakítva,  machines designed to place the operator at the center



Comac Fleet Care: irányítsa a flottáját, növelje a hatékonyságot!
A Comac Fleet Care egy új szolgáltatás, ami lehetővé teszi a 
gépek flottájának megfigyelését úgy is, hogy azok más-más 
helyeken vannak elhelyezve.
A CFC összegyűjti a gépek által küldött adatokat és átalakítja 
azokat a koordináció javítására, a teljesítmény optimalizálására és 
a flotta hatékonyságának növelésére használt információkra, 
miközben az időbeli előnyöket megtartja.

Ezen szolgáltatás teljeskörű, és naprakész tájékoztatást nyújt 
minden egyes gép állapotáról, amelyet bármikor meg lehet 
tekinteni online, bármilyen eszközről – tablet, okostelefon vagy 
számítógép. A flotta irányítói, képesek leellenőrizni azt, hogy a 
gépeket rendeltetésszerűen használják-e, az előírásoknak 
megfelelő helyen és időben valamint, hogy ha felüti a fejét egy 
hiba, arról egyből tudomást szereznek, így lehetőség nyílik az 
azonnali megoldására. A CFC rendszer segíti a gép, optimalizált 
használatát, megnövelve a hatékonyságát azáltal, hogy 
kiküszöböli az idő pazarlását, valamint, hogy megakadályozza az 
előre nem látható eseményeket, amikor csak lehetséges.

C85 and C1 hogy az üzemeltető legyen a központban



Comac technologies at the service of the environmentA teljes kényelemben történő munkavégzés privilégiuma

Az oldalsó kameráknak köszön-
hetően a C85/100 „Bright”-ot 
használó operátorok képesek 
leellenőrizni a tisztítási teljesít-
ményt, mialatt kényelmes pozí-
cióban marad anélkül, hogy az 
ellentétes irányba kellene 
pillantania.

Az ütközésgátló szenzorok, 
amelyekkel a C85/100 
feleszerelhető, minden akadály 
észlelhetővé válik mialatt, az 
operátor kényelmesen marad 
a vezetési pozícióban.

A kormánykerékhez közel, a 
gépkezelőknek könnyen elér-
hető helyen megtalálható az 
előre/hátra felé történő moz-
gásért felelős váltó, amelyen 
emellett 3 munkasebességet is 
lehet állítani.

Az új generációs kormánykerék 
és pedál, valamint a szuper 
kényelmes kartámasz, maximá-
lis kényelmet biztosít a kezelők 
számára még akkor is, ha 
C85/100 esetében hosszas 
igénybevétel szükséges. A 
csökkentett magasságú lábtar-
tó egyszerűbbé téve segíti a 
kezelőket a fel és leszállásoknál, 
így ezen tevékenységek 
optimálisan végezhetőek el. 

A kormányzása könnyed, ezzel 
is még kényelmesebb vezetési 
élményeket garantálva az 
operátorok számára. Maga a 
kormánykerék, az autóipari 
eredetű kialakítással, a Comac 
által lett kifejlesztett úgy, hogy 
biztosítsa a legmagasabb szintű 
kényelmet és felhasználói 
élményt.

A C85/100 felszerelhető belső 
LED fényekkel, így növelve a 
láthatóságot a gépkezelők 
számára, a karbantartási 
munkálatok során.

VIEW OF THE OPERATOR

VIEW OF THE MACHINE



A programok és technológiák úgy lettek kialakítva, hogy csökkentsék a fogyasztást, valamint a takarítási költségeket, 
mindezt az optimalizált működési időnek köszönhetően.

ECO Mode aktiválva

A C85/100 olyan technológiákat használ, amelyek segítenek az erőforrások megóvásában. Az ECO üzemmódban 
végzett tisztítási műveletek lehetővé teszik a víz, a tisztítószer és a leadott nyomás csökkentését úgy, hogy csak a kellő 

mennyiséget használja fel. Továbbá, az ECO üzemmód funkció lehetővé teszi a C85/100 által kibocsájtott zaj szintjének 
csökkentését, képessé téve a súrológépet, a csendes műveletek elvégzésére, mialatt áramot takarít meg és növeli az 

autonómiát.

A Comac mindig is elkötelezett volt azt illetően, hogy úgy készítse el termékeit, hogy közben tiszteletben tartja a 
környezetet, a fenntartható megoldások és technológiák fejlesztésekbe való befektetésekkel, az olyan anyagok 

felkutatásával, amelyek könnyedén újrahasznosíthatóak, valamint, hogy a teljes termelési folyamat alacsony környezeti 
hatást fejtsen ki. A körkörös gazdaság logikájának részeként, a C85/100 típusú gépek már a kezdetektől fogva úgy lettek 

kialakítva, hogy az életciklusuk végeztével inkább az újrahasznosításra, mintsem a felszámolásra összepontosítottak.

Comac technológiák, a környezet szolgálatában



Nagyszabású kiskereskedelem

A rendelkezésre álló konfigurációk, felszerelések, opciók és tartozékok széles skálájának és a C85/100 súrolóautomata 
sokoldalúságának köszönhetően, használhatóak igencsak különböző környezetben is, beleértve az ipari szektor termelési 

részlegeit, a raktárakat, bevásárlóközpontokat, szupermarketeket vagy logisztikai központokat.

Tisztítási vállalkozás

Tömegközlekedés

A C85/100: a válasz, az igényeire

Logisztika

Parkolók

Ipar



A kefék fején lévő fogantyú segítségével a kefék leválasztására szolgáló 
rendszer jelentősen megkönnyíti ezt a műveletet.

A C85/100 fel van szerelve, felszívógumilapátokkal és egy 40 shore 
keménységű fröccsenésgátlóval, mint alap felszereltség, amelyeknek 
köszönhetően nőtt az élettartama, valamint a teljesítménye olyan padlók 
esetében, amelyeken szivárgás található. Mindkettő használható a gép 4 
oldalán, amely még jobban leegyszerűsíti a karbantartási műveleteket, az új 
lezáró rendszer segítségével, ami rozsdamentesacélból készült, és amely 
engedélyezi a felszívógumilapátok valamint a fröccsenésgátlók cseréjét, 
szerszámok használata nélkül.

A Comac mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a karbantartási 
folyamatokat leegyszerűsítse a súrolóautomatáik esetében. A C85/100 úgy 
lett kialakítva, hogy segítse az operátorokat ezekben a fázisokban, amely 
felszerelhető Gyors Töltő Rendszerrel, aminek köszönhetően, lehetőség nyílik 
a tisztavizes tartály gyors feltöltésére úgy, hogy közben az operátornak nem 
szükséges jelen lennie.

Azok a részek, melyek napi szintű karbantartást igényelnek, sárga színnel 
lettek megjelölve, hogy könnyebben észrevehetőek legyenek.

A C85/100-al könnyű a takarítás, de a tisztítása is egyszerű. A nagyra nyitható tartálynak köszönhetően jobb tisztítás és fertőtlenítés érhető el a gép 
belsejében, ezáltal lecsökkentve a lerakódások, valamint a kellemetlen szagok keletkezését. Továbbá, a szórópisztoly megkönnyíti a tartály öblítését, a 
takarítási folyamatok végeztével. A még kiválóbb tisztítási eredmények elérése érdekében, létfontosságú a maximális szívóerő biztosítása. Ehhez 
kapcsolódóan szerelte fel a Comac a C85/100-at kosárszűrővel, amely megállítja a törmelékeket, és megakadályozza, hogy az lerakódjon a 
szennyvíztartály aljára, ezzel is könnyebbé téve a tisztítását. Valamint, a habzásgátló szűrő, amellyel a C85/100 el lett látva, megóvja a szívómotort attól, 
hogy érintkezzen a tisztítószerből keletkező habtól.

A helyes napi karbantartásnak köszönhetően a súrolási 
teljesítményt állandóvá válik



SZTENDERD FELSZERELÉS Essential Bright Bright full opcionális
Komfort
Üzemóraszámláló • • •
7"-os érintőkijelző - • •
Bemutatóvideók - • •
A kefe leválasztásához szükséges gomb • • •
Eco Mode és Plus Mode - • •
Sebesség állítása (3 állítható pozíció) • • •
Kifröccsenés elleni védőburkolat, 4 oldalon • • •
Színkódolt alkatrészek a könnyű karbantartás érdekében • • •
Vízjelző lámpa • • •
Szuper kényelmes ülés kartámasszal • • •
Decentralizált vezetési pozíció • • •
Biztonság
Vészleállítás • • •
Automatikus parkoló fék • • •
Hidraulikus munkafék • • •
Az R.I.M. poliuretánból készült lökhárítók • • •
Csúszásmentes kerekek • • •
"Halott ember" kapcsolója (Inaktivitás után kikapcsol a gép) • • •
Sebesség- és stabilitásszabályozó rendszer • • •
Tolatási figyelmeztető eszköz • • •
Kürt • • •
LED-es első fényszórók két különböző fényerővel • • •
LED hátsó fényszórók és stop lámpa • • •
Stop&Go • • •

OPCIONÁLIS Essential Bright Bright full opcionális

CDS (Comac Adagoló Rendszer) •
Gombbal

•
Érintőkijelző

• 
Érintőkijelző

CFC (Comac Fleet Care) - Flottakövetés • • •

ST (Spray Tool) - Szórófejes eszköz •
Gombbal

• 
Érintőkijelző

Érintőkijelző
Sztenderd

ST (Suction Tools) - Szívó eszközök • 
Gombbal

•
Érintőkijelző

Érintőkijelző
Sztenderd

IPM (Intelligens Nyomás Megfigyelés) - • Sztenderd

Kefe fej jobb-kezes mozgással •
Gombbal

Érintőkijelző
Sztenderd

Érintőkijelző
Sztenderd

Hátsó kamera - • Sztenderd
Ütközésvédelmi szenzorok • • Sztenderd
Szívás kettős teljesítmény Extreme • Sztenderd Sztenderd
Oldat szint érzékelő - • Sztenderd
Belső világítás csomag • • Sztenderd

KIEGÉSZÍTŐK Essential Bright Bright full opcionális
Gyors feltöltő rendszer • • Sztenderd
Biztonságiöv • • Sztenderd

• • •Rövidebb felszívógumi (900/35,4 mm/inch C85 - 1105/43,5 mm/inch C100) 
Eső védelem • • •
Felső védőburkolat • • •



C85 C100
l/gal 180/47,5 240/63,4
l/gal 200/52,8 260/68,6
l/gal 10/2,6 10/2,6
mm/inch 850/33,4 1000/39,3
mm/inch 1105/43,5 1310/51,5
mm/inch 150/5,9 150/5,9
sq.m/h/sqft/h 6800/73194.59 8000/86111.28
h 4 4
db (A) <70 <70
(n.) mm/inch (2) 430/17 (2) 510/20
Kg/lbs 150/330,7 150/330,7
V/W (2) 36/750 (2) 36/750
rpm 180 180
V/W (1-2) 36/650 (1-2) 36/650
mbar
-
V/W
Km/h/mph

190
automata, e-fékkel 

36/1200 AC
0÷8/5

190
automata, e-fékkel 

36/1200 AC
0÷8/5

% 10 10
% 18 18
V/Ah C5 Doboz-36/360 Doboz-36/360

TECHNIKAI LEÍRÁS
Tiszta víz tartály 
Gyűjtőtartály
Tisztítószer tartály kapacitása(CDS) 
Munkaszélesség 
Felszívógumi hossza
Mozgó súroló kefefej 
Munkaképesség 
Autonómia
Zajszint (ISO 11201) 
Kefe
Kefenyomás
Szívómotor
Kefe fordulat
Szívómotor
Szívási vákuum
Meghajtás
Maghajtó motor
Sebesség
Max lejtés tele tartályokkal
Max lejtés üres tartályokkal
Akkumulátorok 

Kg/lbs 420/926 420/926Akkumulátor tömeg
Gép méretei (H x M x Sz) mm/inch 1917x1630x961/

75,5x64,2x37,8
1917x1730x1095/

75,5x68,1x43,1



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organisation certified by Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
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A Comac magyarországi forgalmazója:

IL CONTATTO KFT
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 120.

Info: +36 20/232-2136  -  Tel./Fax: +36 74/440-017
Email: info@comatech.hu  -  Web: www.comatech.hu




