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Bohman B 1 / Bohman C 1

• BBL - bohman battery life - optimalizuje nabíjení baterií pro nejdelší životnost baterií. 

• Eco solution - umožňuje snížit spotřebu energie a zvýšit čas  práce až o 20% každý den.
Volba eco solution sníží také hllučnosti sacího motoru až od o 2 DB a umožní vám úklizet 
i v zařízeních,  kde je potřeba nízká hlučnost strojů.

• BBS  - bohman brush system - zajišťuje optimální přítlak kartáče v závislosti na zvoleném
programu.

Přednost i  st roje

Výdrž st roje
na jedno nabit í

1 h
Produktivita stroje 
na nádrž vody 

až 40 min1300 m2/h

Baterie a nabíječ 
baterií již v ceně stroje

Inovace ECO
Solution

BBSBBL

Produkt iv i ta
maximání

B 1 - bateriový mycí stroj C 1 - kabelový mycí stroj
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Kód MODEL Produktivita
teoretický výkon

Pracovní
šířka

  Kapacita 
nádob

  (čistá/
 špinavá)

Max. 
provoz na

nabití

Kapacita baterií 
(C5)

Vestavěný
nabíječ

Přítlak
 kartáče

Šířka sací
lišty

Eco
 solution

  Rozměry
  (dxšxv) / 
hmotnost

mO/h mm l min V-Hz/V-Ah V-A Kg mm mm/Kg
LPTB02497 B 1 1300 350 16/19 70 24 (2x12)-29  GEL 24-5 25 450 EcoSolution 960x550x1220  / 59
LPTE00653 C 1 1300 350 16/19 230-50/60 25 450 ne 960x550x1220 / 37,5

Kód: BS05950 Kód: BSKTRI02257
ochranná guma kartáče Externí sada pro odsávání

C 1 / B 1
Kartáče
Počet kartáčů
Kartáč mix. 5 komponent BS01269
Kartáč PPL jemný 0,5 mm         BS01270 
Kartáč PPL střední 0,8 mm - standarně dodávaný se strojem                  BS01287
Kartáč abrasivní - tynex BS01271

Pady Standardní pady / prémiové pady 
Unášeč padu BS01268
Bílý TPC950114 / TPC9535501
Červený TPC950214 / TPC9535502
Modrý TPC950314 / TPC9535503
Zelený TPC950414 / TPC9535504
Hnědý TPC950514 / TPC9535505
Černý TPC950614 / TPC9535506

Stírací gumy
Latex přední stírací guma 536 mm - standardně dodávaná na stroji BS05917
Latex zadní stírací guma 596 mm - standardně dodávaná na stroji BS05918
Linatex přední stírací guma BS06535
Linatex zadní stírací guma BS06536
Sada stíracích gum odolných proti oleji BSKTRI02068
Sací lišta (včetně latexových stíracích gum) BS01885

Baterie Počet Parametry baterií Rozměry Výdrž na nabití Nabíječe baterií
AGM 
BAAC00114 2X 12V- 29Ah (C5) - 33Ah (C20) 196X130X168  70 min vestavěný nabíječ (standardně na stroji)

EXIDE - GEL
BAAC00123 2X 12V - 25Ah (C5) - 34Ah (C20) 210X175X175 70 min vestavěný nabíječ (standardně na stroji)
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Váš prodejce / Verkaufstelle / Your distributor:

Výrobce / Hersteller / Producer:
TPC Bohman s.r.o.

třída Tomáše Bati 283
763 02 Zlín - Louky
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