
Teoretična zmogljivost čiščenja do 4250m²/h

Coral 
65M, 85, 70s
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Volanski čistilni stroj Coral

Z velikimi akumulatorji dosežemo do 4 ure delovanja stroja, hkrati pa 24V akumulator lahko napaja močne 

motorje, ki naredijo stroj posebej zmogljiv. Vgrajen ima sistem postopnega zagona vseh motorjev, kar mu 

podaljša življenjsko dobo in zanesljivost.

Z velikim in močnim polietilenskim 100L rezervoarjem za čisto vodo in 105L rezervoarjem za umazano vodo 

omogoča dolgo neprekinjeno čiščenje. Zasnova rezervoarja omogoča enostaven izpust vode po končanem 

čiščenju. 

Z velikim blok 

akumulatorjem 24V ima stroj 

veliko avtonomijo čiščenja in 

napaja močne motorje.

Stroj lahko uporabljamo 

samo z enim gumbom, lahko 

pa izkoristimo vse možnosti 

stroja z nastavitvami preko 

nadzorne plošče.

Enostavno vzdrževanje in 

čiščenje stroja.

Coral 65 M

Coral 65 je volanski stroj, ki je odličen za čiščenje 

večjih površin, hkrati pa je stoj izjemno okreten 

tudi za čiščenje v primeru ko je v prostoru veliko 

ovir. Z dvema kontra rotirajočima ščetkama in 

nastavljivim pritiskom ščetk na podlago do 60kg 

stroj zelo dobro oriba in s šobo za seboj vse 

posesa.

Z močnim pogonskim 

motorjem lahko stroj čisti na 

klančini z naklonom do 10%. 

Kolo je izjemno vrtljivo, kar 

omogoča obračanje stroja v 

ožini širine 210 cm.

Z ozko šobo pobere vso 

umazano vodo, hkrati pa 

omogoča čiščenje v ozkih 

prehodih.

Coral 85

Z dvema nasproti rotirajočima ščetkama in 

nastavljivim pritiskom na podlago do 80 kg 

odlično oriba v širini 85 cm. Z velikimi blok 

akumulatorji s kapaciteto dela do 4 ur, lahko 

stroj oriba površino do 17.000 m².

Močna kovinska glava ščetk z 

neodvisnim reduktorskim 

pogonom.

Sistem 3S (Solution Saving 

System) za enakomerno 

doziranje čistila.
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Tehnični podatki

Coral 70s

Stroj Coral 70s nudi kombinacijo pometanja 

manjših smeti in ribanja hkrati. Opremljen je z 

dvema valjčnima ščetkama, ki pobereta smeti v 

zbiralnik z odcejalnikom umazane vode, in tla 

poribata, sesalna šoba pa posesa umazano vodo. 

Z nastavljivim pritiskom valjčnih ščetk na podla-

go do 45kg je stroj idealen tudi za čiščenje grobih 

tal, keramike z večjimi fugami ali varnostno relief-

nih tal.

Z velikima 70cm širokima 

valjčnima ščetkama, za 

pobiranje smeti in za ribanje.

Enostavna zamenjava ali 

čiščenje ščetk v primeru 

večje zagozdene smeti.

Opcijsko

Opis Šifra artikla 

Delovna luč  ADTV0612010 

Sistem za doziranje čistila ADTV0810004 

Rotacijska luč  ADTV0811010 

Sistem za čiščenje z ozonom ADTV0810010 

Karakteris�ke Enota Coral 65 M Coral 85 Coral 70s 
Širina ribanja mm 660 850 700 
Širina sesanja mm 1000 1070 1000 
Sesalni motor W 580 580 580 
Motor ščetk W 650 1100 2x 600 
Način pogona - preko ščetke preko ščetke preko ščetke 
Motor pogona W 600 500 500 
Maksimalni naklon % 10 10 10 
Podtlak mbar 160 160 160 
Dolžina stroja mm 1520 1575 1575 
Višina stroja mm 1320 1320 1320 
Širina stroja (brez šobe) mm 730 900 780 
Teža stroja (brez akm) kg 283 282 262 
Hitrost km/h 5 5 5 
Glasnost dB (A) <70 <70 <70 
Razred - III III III 
Varnostni nivo IP 23 23 23 
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Podatki za naročanje

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Opis Šifra ar�kla Pakiranj
e 

Coral 65 M ADTK0800101 1 

① 
PPL ščetka: ni higroskopska, dobra 
obstojnost pro� obrabi 
Debelina šče�n: od 0,6 do 0,9 mm 

Ø345 PPL 0,6 ADT48903020 
Ø345 PPL 0,9 ADT49803030 

2 
2 

② 

Tynex ščetka: za odporna tla, 
primerna za zelo trdovratno 
umazanijo 
Debelina šče�n: 1,2 mm 

Ø345 ADT48903040 2 

③ 
Nosilna plošča: priporočljivo za 
gladke površine 
Filc: 330 mm 

Ø330 ADT48803010 2 

Coral 70s ADTK0800021 1 

④ 

PPL ščetka: za gladka tla z 
majhnimi fugami in obstojno 
umazanijo 
Debelina šče�n: 0,3 do 0,7 mm 

Ø150 PPL 0,3 ADT48906100 
Ø150 PPL 0,7 ADT48906020 

2 
2 

⑤ 

PPL ščetka: za odporna tla, 
primerna za industrijo in zelo 
trdovratno umazanijo 
Debelina šče�n: 1,0 mm 

Ø150 PPL 1,0 ADT48906060 2 

⑤ 
Tynex ščetka: za odporna tla, 
primerna za industrijo in zelo 
trdovratno umazanijo 

Ø150 ADT48906080 2 

Coral 85 ADTK0800201 1 

① 

PPL ščetka: elas�čna, dobra 
obstojnost pro� obrabi, za gladka 
tla z majhnimi fugami in obstojno 
umazanijo 
Debelina šče�n: 0,6 do 0,9 mm 

Ø430 PPL 0,6 ADT48903120 
Ø430 PPL 0,9 ADT48903130 

2 
2 

② 

Tynex ščetka: za odporna tla, 
primerno za industrijo in zelo 
trdovratno umazanijo 
Debelina šče�n 1,2 mm 

Ø430 ADT48903140 2 

③ 
Nosilna plošča: priporočljivo za 
gladke površine 
Filc: 432 mm 

ADT48803020 2 

⑩ 

Akumulator 6V / 240Ah – mokri 
Akumulator 24V / 240Ah – mokri* 
Akumulator 6V / 180Ah – gel 
* Centralno nalivanje des�lirane vode. 

NBA3TU6E 
NBA3SGH180 2V+BOX 
NBA3GL6E 

4 
1 
4 

⑪ Polnilec 24V / 30A gel + mokri SPECBSW2S 24-30 4 

⑩ 

⑪ 
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