
ECO
Nová řada mycích strojů s odsáváním společnosti EUREKA 

HOSPODÁRNOST + EKOLOGIE = úspora práce + méně vody / čisticích prostředků



* Konfigurace ECO představuje vrchol řady.

Jedná se o exkluzivní systém navržený 
pro maximalizaci produktivity stroje
s plným využitím dostupného vodního 
roztoku. U konvenčního stroje musí 
obsluha při spotřebování roztoku
v nádrži na čistou vodu vyprázdnit

recyklační nádrž a zároveň doplnit nádrž 
čisticím prostředkem / čistou vodou. To 
představuje dodatečné plýtvání časem, 
vodou a čisticím prostředkem. Navíc to 
má velmi škodlivý dopad na ekologický 
systém. Ve společnosti Eureka nabízíme 

Stroj E51 je profesionální mycí stroj
s odsáváním pro chodící obsluhu, je ideální 
pro důkladné čištění ploch od 250 m²
do 1.000 m². Má záběr buď 510 mm nebo 
530 mm, který v kombinaci s rychlostí 
4 km/h poskytuje výkon 2.120 m²/h. Stroj 
lze zakoupit v konfiguraci Base/Trac/Eco*

Je větší profesionální mycí stroj
s odsáváním pro chodící obsluhu, ideální 
pro důkladné čištění ploch od 1.000 m²
do 2.000 m².  Má záběr buď 560 mm nebo 
610 mm, je vybaven dvoukartáčovou mycí 
hlavou, která v kombinaci s rychlostí 4 km/h 
poskytuje výkon 2.440 m²/h. Tento model
je navržen pro technologii ECO společnosti 
Eureka a může být tedy dodán s exkluzivním 
systémem ECO. Řadu E 61 lze zakoupit 
rovněž v konfiguraci Trac.

HOSPODÁRNOST + EKOLOGIE = úspora práce + méně vody / čisticích prostředků



* Konfigurace ECO představuje vrchol řady.

unikátní metodu využívání vody 
takovým způsobem, že zvýšíte
produktivitu práce a snížíte čas promar-
něný vyprazdňováním / doplňováním. 
Dále Vám umožní minimalizovat 
množství jak čisticího prostředku tak

i vody, které jsou potřebné pro splnění 
úkolu. To značně zvyšuje produktivitu a 
snižuje objem prací.

Nová řada mycích strojů s odsáváním ECO 
společnosti Eureka se skládá z 5 modelů 
dostupných v 10 verzích a je ideální pro 
důkladné čištění a údržbu malých, středně 
velkých a velkých ploch.

Jedná se o profesionální mycí stroj
s odsáváním pro chodící obsluhu, ideální 
pro důkladné čištění ploch od 2.000 m²do 
3.000 m². Má záběr 710 mm a je vybaven 
dvoukartáčovou mycí hlavou, která 
poskytuje v kombinaci s rychlostí 4,5 km/h 
výkon 3.150 m²/h. Tento model je navržen 
pro technologii ECO* společnosti Eureka a 
může být tedy dodán s exkluzivním 
systémem ECO. Řadu E71 lze zakoupit 
rovněž v konfiguraci TRAC.

Je robustní profesionální mycí stroj
s odsáváním pro chodící obsluhu. Je 
ideální pro důkladné čištění ploch od 
3.500 m² do 5.000 m². Má záběr 810 mm
a je vybaven dvoukartáčovou mycí 
hlavou, která poskytuje v kombinaci s 
rychlostí 4,5 km/h výkon 3.600 m²/h. 
Stroj E 81 lze zakoupit v konfiguraci ECO* 
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Rozšiřující funkce zahrnují …

kartáče (diskové)••
••

abrazivní kartáče••
stěrky z lynatexu, polyuretanu
nebo pryže

••

stírací lišta z nerezové oceli••
baterie••

SYSTÉM ECO STÍRACÍ LIŠTA DALŠÍ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technická specifikace E51

OBLASTI POUŽITÍ: Průmyslové plochy, obce a okolí, školy, kanceláře, církevní budovy, nemocnice, veřejné budovy, letiště, přístavy, obchodní pasáže, logistická

VHODNÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ POVRCHY:  Keramika, mramor, potěr / beton, linoleum, protiskluzové povrchy, porcelánová dlažba v kombinaci s různým znečištěním …

PŘESVĚDČTE SE O TOM,
CO JE HYBNOU SILOU NAŠICH PROJEKTŮ
Eureka se pyšní výrobou produktů s vysokým
standardem kvality, robustnosti a pružnosti
a jejich prodejem a servisováním pomocí přísně
vybrané a kvalifikované celosvětové sítě distributorů.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Verze Eco (patent společnosti 
Eureka) nabízí unikátní systém 
pro využívání vody takovým 
způsobem, že zvýšíte 
produktivitu práce a snížíte 
čas promarněný vyprazdňo-
váním / doplňováním. Dále 
Vám umožní minimalizovat 
množství jak čisticího 
prostředku tak i vody, které 
jsou potřebné pro splnění 
úkolu. To značně zvyšuje 
produktivitu a snižuje objem 
prací.

Sušící systém zahrnuje 
podlahovou stírací lištu.
Její tvar má podstatný význam, 
protože její primární funkce 
spočívá ve sběru špinavé vody 
s podporou sacího motoru. 
Jedná se o optimalizaci práce 
během sušení, kdy se sbírá 
špinavá voda, což zajišťuje 
nádherně čistý a nablýskaný 
povrch.
Dalšími důležitými proměnný-
mi, které jsme zohlednili při 
konstruování stírače, jsou:

Robustní konstrukce: vyrobená 
z odolného pískovaného šasi, 
ošetřeného fosforečnanem 
zinečnatým a nakonec opatřeného 
vypalovaným nátěrem.
Automatické dávkování roztoku
Zařízení: díky tomuto zařízení 
teče roztok vždy proporcionálně
k rychlosti, kterou se čisticí stroj 
pohybuje. Exkluzivní systém 
automatika kartáče (automatické 
zapínání / vypínání kartáče) 
umožňuje rychlé nastavení polohy 
mycí hlavy s čistícími kartáči.
Elektronická trakce: plynule 
měnitelná rychlost (verze Trac/Eco)
Multifunkční displej: 
s intuitivním ovládáním

zvolený materiál
parabolický tvar
variabilní umístění.

•
•
•

unašeče padu

510 mm

40 + 40 +40 … l

2.120

ANO

20%

24 V

2 x 12 V

ANO

126 kg

610 mm

40 + 40 + 40 … l

2.440

ANO

20%

24 V

2 x 12 V

ANO

134 kg

710 mm

80 + 80 + 80 … l

3.150

ANO

20%

24 V

4 x 6 V

ANO

173 kg

810 mm

80 + 80 + 80 … l

3.600

ANO

20%

24 V

4 x 6 V

ANO

178 kg

Pracovní šíře

Objem nádrže na roztok

Maximální výkon (m²/h)

Elektronicky řízená, plynule měnitelná rychlost pojezdu

Maximální stoupání

Napětí

Doporučené baterie

Integrovaný dobíječ baterií

Hmotnost (bez baterií)

depa, úklidové firmy, kombinované služby.

E61 E71 E81


	E51_E61_E71_E81 ING_01_sving.pdf
	E51_E61_E71_E81 ING_02_sving
	E51_E61_E71_E81 ING_03_sving
	E51_E61_E71_E81 ING_04_sving

