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Comfort XXS

Automat myjący przeznaczony do regularnego i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni 
(up to 3200 m2.) przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji. Bardzo 
kompaktowe wymiary i doskonała zwrotność pozwala na utrzymanie czystości w miejscach 
trudno dostępnych • 32kg ciągłego nacisku na szczotki • Głowica z dwoma niezależnie 
obraca-jącymi się szczotkami (szerokość szorowania: 66cm) zapewnia lepszą stabilność i 
równomierny docisk szczotek • Wspaniałą wydajność możemy uzyskać dzięki możliwości 
zastosowania 4szt. baterii 6V 240Ah i napędowi na tylną oś • Duża pojemność zbiornika 
detergentu (85 l.), przekła-da się na zmniejszenie liczby postojów i maksymalne wykorzystanie 
baterii dla wydajnej pracy urządzenia • Ergonomicznie zaprojektowana kierownica z 
funkcjonalnym panelem kontroli i cyfrowym wyświetlaczem • Łatwy dostęp do elementów 
elektrycznych • Pokrywa rewizyjna do szybkiego i łatwego kontrolowania i czyszczenia 
zbiornika na brudną wodę Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu 
detergentu podczas postoju maszyny • Samopoziomująca głowica szczotek • Automatyczny 
system pomiaru poziomu detergentu

Comfort XXS 66 BT Comfort XXS 66 BT Comfort XXS 66 BT

kod 8.579.0001 8.579.0011 8.579.0002

zasilanie 24V 24V (battery charger included) 24V (batteries and battery charger included)

szerokość szorowania/ściągaczki 660 / 855 mm 660 / 855 mm 660 / 855 mm

max. wydajność 3250 m²/h 3250 m²/h 3250 m²/h

pojemność zbiornika 80 l / 19.81 gal 80 l / 19.81 gal 80 l / 19.81 gal

pojemność zbiornika brudnej wody
napęd
RPM/ciśnienie szczotki
silnik szczotki
max. przechylenie pustego/pełnego zbiornika 

podciśnienie/turbina
wymiary/waga

80-85 l / 19.81-21.13 gal 

na tylne koła/ 400 W 

170/32 kg / 70.54 lbs

2 X 400 W

13% / 10%

1300 mmH2O/400 W 

123 x 63 h 121 cm / 160 kg

80-85 l / 19.81-21.13 gal 

na tylne koła/ 400 W 

170/32 kg / 70.54 lbs

2 X 400 W

13% / 10%

1300 mmH2O/400 W 

123 x 63 h 121 cm /162 kg

80-85 l / 19.81-21.13 gal 

na tylne koła/ 400 W 

170/32 kg / 70.54 lbs

2 X 400 W

13% / 10%

1300 mmH2O/400 W 

123 x 63 h 121 cm / 234 kg

Standardowe wyposażenie:

• 0.108.0054 Prostownik 
CBH2D 24V 20A do 
modelu kod: 
8.579.0002 - 8.579.0011 Modele

8.579.0002
8.579.0011

Tylko
8.579.0002

• 2 x 0.107.0063 
Akumulator żelowy 12V 
105 A/C 5/120A C20 
• do modelu kod: 
• 8.579.0002) 

• 2 x 5.511.1789 Szczotka 
PP Ø 330 mm - 13"

• 4.508.1619 Przednia 
guma L.960 mm Th. 2,5 
mm 

• 4.508.1618 Tylna 
guma L.1000 mm Th. 3 
mm

Obejrzyj na youtube   
www.youtube.com/lavorpro

Automaty myjące samojezdne
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Przyjazny operatorowi panel sterujący. 
Ergonomiczna kierownica z panelem 

funkcyjnym i cyfrowym wyświetlaczem. 
Listwa ssawna i płyta głowicy szczotek 

opuszczana jest za pomocą wygodnych 
dźwigni, co jednocześnie sprawia maszynę 

maksymalnie prostą w obsłudze oraz w 
kosztach eksploatacji. Stalowa głowica 

szczotki wraz z dwoma niezależnymi 
silnikami szczotek 

wytwarza duży docisk (32kg) na podłoże i 
przekła-da się na bardzo dobry efekt 

usuwania wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń.

  Wygodny i ergonomiczny fotel 
operatora pozwala na pracę bez 

wysiłku przez dłuższy czas zwiększając 
wydajność.

Jego bardzo kompaktowe rozmiary 
idealnie pozwalają na pracę w małych 

ob-
szarach, w których zazwyczaj stosuje 

się automaty prowadzone przez 
operatora.

Zastosowanie automatu zmywającego
Comfort XXS sprawia, że praca jest 

łatwiejsza i wydajniejsza oszczędzając 
jednocześnie czas na jej wykonanie.

Wspaniała wydajność automatu 
dzięki możliwości zastosowania 4szt 
baterii 6V 240Ah zapewniających 
bardzo długie działanie. Możliwość 
korzystania również 2szt baterie 12V. 
Oszczędność baterii wynika z 
zastosowania w maszynie napędu na 
tylną oś. Duże zbiorniki de-tergentu i 
wody brudnej (oszczędzamy czas 
postoju na napełnianie i opróżnianie) 
wykonane zostały z materiałów 
odpornych na wstrząsy.

Napęd na dwa tylne koła maszyny 
pozwala podjeżdżać pod duże skośne 
powierzchnie o znacznym nachyleniu. 
Roztwór deter-gentu przed podaniem na 
elektrozawór przechodzi przez łatwo 
dostępny filtr zapewniający bezawaryjną 
pracę systemu dozowania. Łatwy dostęp 
do wszystkich istotnych elementów 
maszyny sprawiają, że XXS jest 
urządzeniem bardzo ekonomicznym w 
utrzymaniu.

Opcjonalnie akcesoria:

• 4 x 0.107.0072 
Akumulator żelowy 6 MFP 
180 6V 180Ah C5 + 2 x 
5.511.0561 kabel 
prostownika 

• 2 x 0.107.0002 
Akumulator kwasowy 
12V 118 Ah C5

• 4 x 0.107.0004 
Akumulator kwasowy 6V 
180Ah C5 + 2 x 
5.511.0561 kabel 
prostownika 

• 0.108.0002 
Prostownik 24V 25A 
220-240/50-60

• 4.508.1594
Poliuretanowa przednia 
guma  L.960 TH.3  Sh. 40
• 4.508.1596
Poliuretanowa tylna guma
L.1000 TH.4  Sh.40 

• 2 x 6.508.0030 - Ø 340 
mm - 13"- beżowy (5 szt.)

• 2 x 6.508.0037 - Ø 340 
mm - 13"- zielony (5 szt.)

• 2 x 6.508.0044 - Ø 340 
mm - 13"- czarny (5 szt.) 

• 2 x 5.511.1106 Szczotka 
Tynex Ø 330 mm-13"
• 2 x 5.511.1255 Szczotka 
PP 0,03 Ø 330 mm-13”
• 2 x 5.511.1202 Szczotka 
PES Ø 330 mm - 13” 

• 2 x 5.511.1107 
Uchwyt pada EWU 
Ø 330 mm-13"

Automaty myjące samojezdne

• 6.505.0062 
Migające światło


