
baby tapiro

Profondeur du travail

Jusqu’à 15 cm de larg. 90 cm 

Capacité de travail

Jusqu’à 5.000  mq/h (mod 90)

Moteur

HONDA ESSENCE 22 HP

Tamis

n° 3 interchangeables inox 

Manutension facultative

Hydraulique

Dimension

Lg. 255 cm | Lar. 100 cm | H. 125 cm

Avviamento

Batterie électrique

Poids

740 kg

Matériauxde construction

Parties au contact du sable en acier inox 316 le reste 
en fer verni avec des poudres époxy et des résines

Optionnel

Fourches | Benne | Perceuse | Râteau| Pelle | 
Assainisseur | Nettoyeur Haute Pression | Chariot | 
Herse Eventreur

MAXI tapiro speed tapirotapiro

MAKINA PER PASTRIM PLAZHI
multifunksionale

LËVIZJE THE PËRKRYER, PASTRIM TË 
MENJËHERSHËM

Baby Tapiro prezanton revolucionin e pastruesve 
të plazheve, në fakt, fal modelit me kambio me 
tre marrshe, dhe indietro, edhe me sistemin e 
drejtimit që komandohet në një mënyrëshumë 
të lartë.
Baby Tapiro përdor  teknologji të zhvilluar nga 
CFC për Speed Tapiro dhe e bën të vogla  dhe 
praktik, duke ulur lodhjen e përdoruesit gjat 
pastrimit të plazhit.

Skeda teknike BABY TAPIRO

CFC sas 
via Resegone, 13
20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)
Tel + 39 02 92331427    + 39 02 9241291
Fax + 39 02 92331518
www.cfcpuliscispiaggia.com - info@cfcpuliscispiaggia.com

MACCHINE MARCATE      - BREVETTATE
© Tutti i diritti riservati

MAKINA ME SHUM FUNKSIONE 
për pastrimin e  plazheve

DINAMIKE DHE E SHPEJT

Shfrytëzon deri në fund teknologjin e medelit 
Speed Tapiro, me rendiment shum të lart, me 
kualitet dhe shum forcë, duke e bërë me një 
madhësi më të vogël.

Makina për pastrimin e rërëes më dimisione 
më të vogla, shum e thjeshtë për fu përdorur fal 
joystik bëhet akama më e lehtë për tu ngarë në 
hapsira të ngushta.

Përvec pastrimit të plazhit, me shtesën e shum 
aksesorë eskluziv, ata jan:
- Kova, për nivelimin e rërës
- Krëhër, për mbledhjen myshkut
- Pirun, për ngritjen baletash
- Trivel, për  ngulien e cadrave
- Plugje, për te shkriftuar rërën
- Çisterna ujit, me pomp idropsdtruese për te 
lar cdo gje me presion këto e bëjnë këtë model 
ideal për punen tuaj.

Skeda teknike SPRINT TAPIRO
Thellësia e punimit

Deri 10 cm për një gjerësi prej 100 cm 
(Në kërkesë gjerësi në dispozicion 80 cm)

Kapaciteti i punës

Deri 2500 - 3000 mq/h

Motor Honda

BENZIN 6,5 HP

MotorLombardini Kohler

BENZIN 7 HP

Sitat

n° 2 i këmbyeshëm inox

Kambio

3 marrshe plus indietro

Dimensionet

Gjat. 180 cm | Gjër 113-93 cm | Lart.112 cm

Pesha

375 kg

Material e ndërtimit

Pjesët në kontakt me rërën bullona në çelik inox 316 
të tjera hekur xingato dhe lyer

Optional

Ndezia me celës | Kov Përpara | Krëhër 

Thellësia e punimit

Deri 15 cm për një gjerësi prej 90 cm

Kapaciteti i punës

Deri 5000 mq/h (mod 90)

Motor Honda

BENZIN 22 HP

Sitat

n° 3 i këmbyeshëm inox 

Lëvizia e optional

Idraulike

Dimensionet

Gjat. 255 cm | Gjër. 100 cm | Lart 125 cm

Ndezja

Elettrike me bateri

Pesha

740 kg

Material e ndërtimit

Pjesët në kontakt me rërën bullona në çelik inox 316 
të tjera hekur xingato dhe lyer

Optional

Kove Për pjsën para | Krëhër | Pirun për ngritje 
| Trivel |Nivelues | Cistern uje me pompë | 
Idropastruese



     

EGËRSI DHE SAKTËSI

Tapiro, fal karakteristikës teknike të 
shkëlqyer lëvizshmërise bën të lehta 
dhe te shpejta të gjitha operacionet 
për pastrimin e plazheve.

Praktika e tij ilejon hyrjen në mes të 
shazllonave, dhe cadrare duke ber 
pastrimin e rërës në mënyrë perfekte, 
thjeshtësi dhe shpejtesi për punën tuaj 
te përditshme.

FORCË DHE KAPACITET NE 
NGARKES

Maxi Tapiro ështe modeli i ri për 
pastrimin e plazhe me sipërfaqe te 
mëdha dhe shumë mbeturina.
CFC ka shfrytëzuar teknologjinë e 
modeleve të parë si Speed Tapiro 
për ta bër atë me dimesione më të 
mëdha.
Fal shpejtësise së tij dhe dy kasetave 
për mbetjet garanton nje pastrimin të 
thellë shejtësi, pa u dashur te ndalojë.

Modeli i ri për shkarkimin automatik të 
mbetjeve, në kazan, karrel ose kamion 
pa zbritur nga pastruesi i rërëes e bën 
te vetëm!

Scheda tecnica TAPIRO

Skeda teknike MAXI TAPIRO

SAKTËSI DHE SIGURI

Speed Tapiro, ka një game me katër 
versione të ndryshëm që e bëjne të 
aftë për cdo tip dhe hapsirë plazhi.
Shpejtësia e tij shkurton kohën për 
të pastruar, fuqia e tij e bën të lehtë 
spostimin midis cadrave, e fuqishme 
në cdo nivel.

Konsumi i karburanti është i ulet fal 
nje motorri ekokigjik.

Thjeshtësi e te gjitha paisjeve, 
optional e bën atë të pa 
zëvendësueshem në punën e tij.

Skeda teknike SPEED TAPIRO

PIRCUN (Lart.120 cm - max 800kg) 
për ngritje bankalesh

KOVË
për lëvizjen e rërës

TRIVEL
për vënin e cadrave

NIVELUES
për nivelimin e rërës

KARREL
Trasportues

KREHER
për mbledhjen e mbetjeve
(shkurre, myshk)

PLUGJE
për të shkriftosur rërën

Ne gamën Tapiro “burri 
në timon” përvecse të jet 
praktik dhe manovrues, 
janjashtzakonistht të kthyeshem 
në përdorim.
Kjo fal thjeshtësis ka ësht e 
mundur ti vendosësh shum llojë 
aksesoresh që i janë dedikuar, 
ata jan:
Krëhëri, kova,niveluesi, cisterna, 
idropasteuesja, triveli, plujge e 
karreli.
Dhe në qoftë se zhvendosni 
pjesën pasme mund ti montoni 
pirunët dhe të përdoret për 
gjithcka.

SANIFICATOR ÇISTERN
për dizifektimin e rërës, pompa 
idropastruese

Skeda teknike TAPIRO

Thellësia e punimit

Deri 15 cm për një gjerësi prej 100 cm

Kapaciteti i punës

Deri 3000 mq/h 

Motor Honda

BENZIN 22 HP

Motor Lombardini Kohler

Naft 35 HP (Ftohje uje)  |  BENZIN 35 HP

Sita

n° 3 i këmbyeshëm inox 

Lëvizia e optional

Idraulike

Dimensionet

Gjat. 300 cm | Gjër. 115 cm | Lart 162 cm

Ndezja

Elettrike me bateri

Pesha

1100 kg

Material e ndërtimit

Pjesët në kontakt me rërën bullona në çelik inox 316 të tjera 
hekur xingato dhe lyer

Thellësia e punimit

Deri 15 cm për te gjithë modelet

Kapaciteti i punës

Deri 12000 mq/h (mod 180)
Deri 15000 mq/h (mod 200)

Motor Lombardini Kohler

Naft 52 HP (Ftohje uje)  

Sita

n° 3 i këmbyeshëm inox 

Lëvizia e optional

Idraulike

Shkarkuesi i kasetës së mbetjere

Hidraulik deri ne nje lartesi 180 cm

Kapaciteti i kasetës së mbetjere

Deri në 500 litra

Dimensionet

Gjat. 340 cm | Gjër. 208/228 cm cm | Lart 162 cm

Ndezja

Elettrike me bateri

Pesha

1500 kg (mod 180) | 1560 kg (mod 200) 

Material e ndërtimit

Pjesët në kontakt me rërën bullona në çelik inox 316 të tjera 
hekur xingato dhe lyer

Thellësia e punimit

Deri 15 cm për te gjithë modelet

Kapaciteti i punës

Deri  6000 mq/h (mod 100)   |  Deri  9000 mq/h (mod 150) 
Deri 12000 mq/h (mod 180)  |  Deri  15000 mq/h (mod 200)

Motor Honda

BENZIN 22 HP

Motor Lombardini Kohler

Naft 35HP - 52HP (Ftohje uje)  |  BENZINA 35 HP 

Sita

n° 3 i këmbyeshëm inox 

Lëvizia e optional

Idraulike

Dimensionet

Gjat. 322 cm | Gjër. 116/166/196/216  cm cm | Lart 162 cm

Ndezja

Elettrike me bateri

Pesha

1060 kg ( mod.100 )  |  1220 kg ( mod.150 )
1270 Kg ( mod.180 )  |  1300 Kg ( mod.200 )

Kaseta e mbetjeve

Hidraulike

Material e ndërtimit

Pjesët në kontakt me rërën bullona në çelik inox 316 të tjera 
hekur xingato dhe lyer


