
RACERR85 FD65
MYCÍ STROJE ŘADY RACER

Racer R 85 FD 65 je podlahový mycí stroj určený pro čisticí práce na středně velkých
plochách. Kompaktní rozměry a extrémní manévrovatelnost umožňují Raceru pracovat
bez problémů i v těch nejužších a nejvíce exponovaných místech, jako jsou chodby a
kasové zóny supermarketů, vyhýbat se překážkám rychlým a efektivním způsobem.
Kapacita 85 litrů a šířka čištění 650 mm zajišťují nejlepší čisticí výkon. Kromě toho je
Racer díky nízké hladině hluku ideální pro denní úklid ve všech prostředích (nemocnice,
ubytovny, školy), kde je vyžadována snížená hladina hluku. Díky dodatečnému přítlaku
(snadno ovládanému ovládacím panelem) je Racer schopen provádět všechny druhy
úklidových úkolů. Výsuvná kartáčová hlavice se dokáže dokonale přizpůsobit jakékoli
překážce a dělá z Raceru ideální stroj pro čištění u zdi. Hliníková stírací lišta se
standardně dodávanými gumami z přírodního kaučuku zaručuje vynikající sušicí výkon
na každém druhu povrchu. V případě náhodných nárazů se může lišta také posunout a
automaticky zasunout pod rám stroje, což zaručuje maximální bezpečnost a účinnost.
Praktický a intuitivní ovládací panel zajišťuje ovládání a správu všech funkcí stroje:

• je možné být okamžitě připraven k práci díky funkci READY TO GO, která umožňuje
stisknutím jediného tlačítka aktivaci a nastavení všech hlavní funkce stroje;

• program ECO SYSTEM optimalizuje spotřebu a eliminuje plýtvání, díky čemuž je
Racer ekologický stroj.

Racer se snadno používá, není potřeba žádné školení a dokonce i každodenní údržba je
rychlá a snadná. To je důvod, proč i nevyškolená obsluha dokáže pracovat s tímto
profesionálním mycím strojem. K dispozici ve třech verzích, jedné základní a dvou
plných (BC a BC PLUS), včetně baterií a nabíječek baterií, Racer může ve verzi BC PLUS
dosáhnout až 4 hodin provozu!

PRODUKTOVÁ ŘADA
TYP Kat.Číslo Počet na paletě
RACER R 85 FD 65 10.0675.00 1
RACER R 85 FD 65 BC 13.0675.00 1
RACER R 85 FD 65 BC PLUS 15.0675.00 1
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(****) 2ks kartáče ve standardním příslušenství

Příslušenství na objednání
Popis Kat.číslo
13” Polypropylenový kartáč Ø 0,9 40.0111.00
13” Tynexový kartáč Ø 0,9 hrubost 240 40.0215.00
Držák padu (pro 13” pady) 40.1004.00
Sada polyuretanových stíracích gum 
(přední + zadní)

96.0176.01

Dávkovací systém chemických přípravků 96.0179.00
Sada světlometů 96.0180.00
Sada výstražných majáků 96.0181.00
Ruční dočišťovací sada 96.0182.00
Sada automatického plnění nádrže se stop 
systémem

96.0183.00

(*) Pro BC verzi
(**) Pro BC PLUS verzi
(***) Tichý chod

Popis Kat.číslo
Hadice pro plnění nádrže 30.0024.00
13" Polypropylenový kartáč Ø 0,7 (****) 40.0011.00
Chránič proti stříkající vodě 22.0712.00
Sada stěrek z přírodní pryže (přední/zadní) 96.0176.00
Gelové baterie sada (2 ks) 12V 105Ah (*) 22.0724.00
Gelové baterie sada (4 ks) 6V 180Ah (**) 22.0717.00
Vestavěná nabíječka baterie 24V 13A (*) 18.0095.00
Vestavěná nabíječka baterie 24V 30A (**) 18.0089.00

TECHNICKÝ POPIS
Vlastnosti
Mycí šířka mm 650
Šířka stírací lišty mm 850
Výkon (teoretický - praktický) m²/h 4000 - 2400
Napájení Baterie 24V
Instalovaný výkon W 2150
Pojezd motor
IP ochrana IPX3
Baterie

Typ
e

Gelové baterie sada (2 ks) 12V 105Ah (*) 
Gelové baterie sada (4 ks) 6V 180Ah (**)

Pracovní čas cca h - min 2 h (*) - 4 h (**)
Rozměry bateriového prostoru/ks   mm/ks 380x540x310 /1ks
Kartáče
Průměr x ks mm – palec x ks 330 - 13" x 2
Jmenovitý výkon motoru x ks W x ks 500 x 2
Otáčky rpm 165
Přítlak - Kontaktní tlak Kg - g/cm² 32,5;49,5 - 30;46
Pojezd
Jmenovitý výkon motoru W 600
Pojezdová rychlost Km/h 6
Stoupavost (plné zatížení) % 2
Sání
Jmenovitý výkon motoru W 550
Podtlak mbar - mmH2O 125 - 1250
Průtok vzduchu l/s 30
Hlučnost dB(A) 68/59 (***)

Nádrže
Typ Dvojitá nádrž
Nádrž na čistou vodu l 80
Sběrná nádrž l 85
Hmotnost (bez/s bateriemi) Kg 213 - 285 (*) - 333 (**)
Rozměry mm 1375x880x1230

Standardní příslušenství


