
Rider R 65 FD 65 to siodłowa, kompaktowa 
maszyna szorująco-zbierająca Ghibli & Wirbel. 
Zbiornik czystej wody o pojemności 65 litrów, 
wysoka wydajność (3250 m2/h) i czas pracy  
gwarantują niezawodność przy sprzątaniu 
profesjonalnym. 

Maszyna została dopracowana w każdym szczególe. 
Główną cechą charakterystyczną jest zwrotność, 
możliwość czyszczenia bardzo blisko ściany 
i zawracanie na niewielkiej powierzchni (promień 
skrętu 115 cm). Kompaktowe rozmiary, 
niesamowita zwrotność, niski poziom hałasu 
podczas pracy i wysoka wydajność czyni maszynę 
odpowiednią do każdego środowiska i do każdej 
powierzchni – również dla szpitali i szkół. 
Wyposażona w innowacyjny system szczotek: cztery 
małe szczotki z doskonałym dociskiem, umieszczone 
wokół koła napędowego dla osiągnięcia najlepszych 
wyników czyszczenia, nawet w małych i gęsto 
zabudowanych pomieszczeniach. Kompaktowa 
ssawa (750 mm) naturalnie przystosowuje się do 
ruchów maszyny. Czas pracy maszyny na jednym 
ładowaniu baterii wynosi 3 godziny.

RIDER R 65 FD 65 
KOMPAKTOWA I ZWROTNA

MASZYNA SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCA

Kompaktowa 
i elastyczna 

ssawa

Łatwy
 montaż
szczotek

System 
poczwórnych 

szczotek

Zwrotny 
(promień skrętu 
przy zawracaniu 

115 cm)

Kompaktowy 
i zwrotny

AKCESORIA OPCJONALNEAKCESORIA W CENIE MASZYNY NR.KAT. NR.KAT.

7" Szczotka polipropylenowa Ø 0,6 (*) 

Rzep pada (do pada 7") (*) 

Guma przód

Guma tył

Prostownik TC1 LTM 24V 1kW

Bateria kwasowa 12V 110Ah (**)

4905-0037-0

4915-0011-0

39.0181.01

39.0111.01

BAT000014

ENER

7" Szczotka Tynex

Zestaw gum poliuretanowych przód + tył 

Bateria żelowa 12V 105Ah

(*) 4 w standardowym wyposażeniu

(**) 2 w standardowym wyposażeniu

4905-0041-0

96.0055.00

BAT000011

Dźwignia 
podnoszenia

ssawy 
i szczotek

Szybki 
dostęp

do 
akumulatorów

Łatwe 
czyszczenie 
zbiornika



KOMFORTZWROTNOŚĆWYDAJNOŚĆ
Łatwy dostęp do maszyny z obu stron,

wygodny, ergonomiczny fotel, 

właściwa odległość kierownicy,

intuicyjny i wygodny panel sterowania.

Promień skrętu wynosi zaledwie 115 cm,

co pozwala na pracę w wąskich

lub zatłoczonych pomieszczeniach

i łatwe omijanie przeszkód.

Zbiornik o pojemności 65 l, szerokość 

czyszczenia 650 mm oraz pozostałe

parametry pozwalają osiągnąć 

wydajność do 3250 m2/h.

ISO 9001

100% MADE IN ITALYPROFESJONALNE MASZYNY CZYSZCZĄCE OD 1968 ROKU

CZŁONEK RIELLO INDUSTRIES
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IDENTYFIKACJA PRODUKTU NUMER KATALOGOWY

RIDER R 65 FD 65 10.0654.00

DANE TECHNICZNE
Szerokość czyszczenia

Szerokość ssawy

Wydajność (teor. - prakt.)

Zasilanie

Moc

Napęd

SZCZOTKI/PADY

Średnica - pad x szt.

Silnik x szt.

Obroty

Nacisk

NAPĘD

Silnik

650

750

3250 - 1950

24V

1650

Z trakcją

 

180 - 7" x 4

100 x 4

190

22 - 20,4

700

mm

mm

m²/h

W

mm - cal x szt.

W x szt.

obr./min

kg - g/cm²

W

Prędkość

Maksymalne pochylenie

SSANIE

Silnik

Podciśnienie

Przepływ powietrza

Poziom hałasu

ZBIORNIK

Typ

Zbiornik czystej wody

Zbiornik brudnej wody

Waga (bez - z bateriami)

Wymiary

5

5

550

1791

30

64

 

Podwójny 

65

65

140 - 220

1150x780x1425

km/h

%

W

mbar/mmH2O

l/s

dB(A)

l

l

kg

mm

RIDER R 65 FD 65 

POZIOM HAŁASU
Niski poziom hałasu sprawia, 

że   maszyna doskonale nadaje się 

do codziennego sprzątania 

i do wrażliwych obszarów 

takich, jak placówki służby zdrowia,

szkoły, galerie handlowe

i inne obiekty użyteczności publicznej.


