
 

Rapid 380 BC  is the ideal scrubber drier for cleaning small to medium surfaces. 
Its great autonomy (min. 1 h) is due to the 24 V battery and to the highly ef�cient 
mechanical group. Its adjustable handle makes the cleaning of narrow areas 
easier. “Long Run ” version is ideal for middle-sized areas which have to be 
cleaned few times per day. Thanks to “pure lead” battery Winner can work up to 
2 hours and can be charged during only 1.5 hour anytime its needed without any 
a�ect to the battery (no “memory e�ect”).

Kompaktní mycí automat - Compact scrubber drier

TECHNICAL DATA

Cleaning width mm 385

Squeegee width mm 470

Cleaning solution/recovery tank
l 16/22

Perforemance (theoretical) m2/h 1100

Installed power W 500

RAPID  380 BC / BC Long Run
kód. 13.0239.01 (BC) / 13.0240.01 (BC Long Run)

385 mm - 500 W - 16/22 l

Easy access to battery case

Adjustable/foldable handle

Disc brush head

STANDARD ACCESSORIES

Battery charger

2 batteries set

Medium cleaning brush

Filling water hose
Swinging
suction beam
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Rapid 380 BC je ideálním strojem pro mytí malých a středně velkých podlah. Díky 
24V pohonu a vysoce efektivnímu převodovému soustrojí dokáže pracovat na 
jedno nabití baterií min. 1 h. Výškově nastavitelné madlo umožňuje stroji přístup 
i do míst pod stoly a policemi , kam se větší stroje nedostanou. Verze „Long Run“ 
je určena pro středně velké plochy, zejména tam, kde je potřeba se strojem 
pracovat několikrát denně. Tato verze je vybavena novým typem baterií s 
technologií „čistého olova“ a na jedno nabití vydrží pracovat až 2 hodiny, přičemž 
následné nabití trvá pouze 1,5 h a netrpí neduhem paměťového efektu. 

Sklopné madlo

TECHNICKÁ DATA

Pracovní šířka

Sací šířka

Kapacita čisté / špinavé nádrže

Pracovní výkon (teoretický)

Celkový výkon

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kartáčová hlava

Výkyvná
sací lišta

Nabíječka baterií

Sada dvou baterií

Mycí kartáč střední

Napouštěcí hadice

Snadný přístup k bateriím
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