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Wydajność powierzchniowa 
do 15 200 m2/h

Nautilus

Dwa zb io rn ik i  wody i  po jemn ik na zan iecz yszczen ia s ta łe o duże j 
po jemnośc i,  budowa na jwa żn ie jsz ych e lementów ze s ta l i 
n ie rdzewne j,  w y ją tkowa zwrotność p r z y zachowan iu maksyma lne j 
mocy,  to wsz ystko sp raw ia,  że Nau t i lus jes t  n iezastąp ionym 
na r zędz iem p racy.  Dwa potężne,  hydrau l iczne s i ln ik i  Eaton nada ją 
p rędkość 425 obrotów na minu tę dwóch 115 cent ymet row ych 
szczotek wa lcow ych. Zmiana nac isku szczotek od 90 do 180 kg 
odby wa s ię za pomocą jednego pok ręt ł a .  Pozamiatana i  umy ta 
posadzka z w ysok im po ł ysk iem os iąga lna po jednym pr ze jeźdz ie, 
bez pozostaw ian ia za sobą mok r ych ś ladów.

1. System Pro Scrub – 
wyjątkowo długi czas 
pracy bez konieczności 
opróżniania zbiornika 
i wymiany wody.

2. Minimalna szerokość 
zawracania to zaledwie 
275 cm przy zachowaniu 
pełnej widoczności 
dookoła maszyny.

3. Głowica szorująca, ssawa 
oraz pojemnik na 
zanieczyszczenia stałe ze 
stali nierdzewnej.

PowerBoss Nautilus

Dane techniczne Nautilus

Szerokość czyszczenia / z opcjonalną szczotką boczną       cm 115/152

Pojemność zbiornika wody czystej                                                       l 477

Pojemność zbiornika wody brudnej                                                   l 477

Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia stałe                                          l 262

Silnik Kubota, LPG, 
Benzyna, Diesel

Długość                                                                            cm 96’’

Szerokość

Rama                                             cm 140

Tylna ssawa                                            cm 142

Z opcjonalną szczotką boczną                  cm 166

Wysokość
Z najniższym ułożeniem kierownicy               cm 154

Z osłoną dachową                                                 cm 212

Waga
Maszyna pusta                                                         kg 1 475

Dopuszczalna masa całkowita                         kg 2 178

Minimalna szerokość zawracania                                    cm 275

Szorowark i  au tomat yczne z opera to rem s iedzącym


