
Coral

Saphire DiamondCoral

4 UNIEKE PRESTATIES
 Tot 3 uur lang schrobben
 Tot 80 kg borsteldruk 
 OZON (optie): geen schoonmaakmiddel 

   nodig en tegelijk desinfecteren
 3SD (optie): 90% reductie water en

   chemie

KENMERKEN
  Compacte machine
 Voor kleine en grote oppervlaktes
   Uitstekend schoon resultaat
   Schrobbreedte van 60 of 85 cm
   Draaicirkel van maar 150 cm
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Landelijke dekking: 
verkoop servicepunten 
in de buurt

De machine is eenvoudig in het gebruik. Met overzichtelijke 

bedieningspaneel kunt u ervoor kiezen iedere functie 

apart te bedienen of alles met één knop aan te zetten. De 

watertoevoer is te regelen door simpelweg een waterkraan 

open en dicht te zetten middels een hendel (hier komt 

geen elektronica aan te pas. Dit is uiterst betrouwbaar). 

Met het voetpedaal kan u gas geven waardoor de machine 

vooruit of achteruit rijd. De zuigmond welke het vuile water 

direct opzuigt gaat automatisch omhoog zodra u achteruit 

manoeuvreert. Is de watertank vol dan lost u het vuile 

water middels de afvoerslang.

Wat levert het u op om te kiezen voor een HD Floorpul 

Coral schrobmachine: Een droge vloer. Een HD Floorpul 

schrobmachine onderscheidt zich in de markt door de 

vloer droger achter te laten dan welke machine dan ook! 

Optie om zonder schoonmaakmiddel te werken EN te 

desinfecteren! (het gepatenteerde OZON systeem). Optie 

om het water- en reinigingsmiddelenverbruik met meer 

dan 90% te verminderen (het gepatenteerde 3SD systeem). 

Een betrouwbaar merk dat al ruim 25 jaar bestaat! 

De machine is te verkrijgen in batterij uitvoering. U kunt 

maar liefst tot 3 uur (NETTO tijd) schrobben!

TECHNISCHE GEGEVENS

Type Coral 65M/ M+ Coral 85

Werkbreedte schrobben 660 mm 850 mm

Werkbreedte zuigen 820 mm 1000 mm

Oppervlakteprestatie 3564 m2/ uur 4250 m2/ uur

Diameter borstel 2 x Ø 345 mm 2 x Ø 430 mm

Borstelsnelheid 190 rpm 160 rpm

Borstelmotor 24V/ 650W 24V/ 900W

Borsteldruk tot 60 kg tot 80 kg

Zuigmotor 24V/ 580W 24V/ 570W

Zuigvacuum 160 mbar 160 mbar

Soort aandrijving Automatisch voor-
achteruit

Automatisch voor-
achteruit

Rijmotor 24V/ 600W 24V/ 600W

Max. rijsnelheid 5,4 km/h 5 km/h

Max. helling 12% 10%

Draaicirkel - -

Schoonwatertank 100 liter 100 liter

Vuilwatertank 105 liter 105 liter

Werktijd op 1 lading bij 
tractiebatt.

Tot 3 uur netto Tot 3 uur netto

Gewicht machine 260 kg 282 kg

Gewicht met batterijen 460 kg 482 kg

Afmetingen (L X B X H) 1500x720x1320 mm 1500x720x1320 mm

Geluid < 70 dB(A) < 70 dB(A)
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