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Nová řada ECO mycích strojů EUREKA  

Skládá se z 13 modelů, možno kombinovat 27 variací,
je ideální pro kompletní úklid a udržování malých, středních i velkých ploch.
Stroje jsou k dispozici jak pro chodící obsluhu, tak sedící a mohou být vybaveny
novým jedinečným ECO systémem (patentovaným) přinášejícím ekonomické úspory.
Tento nový ECO systém již vyhrál několik cen (například cenu Veneta Svituppa,
kterou vyhlašuje Padovská univerzita).
Systém byl vyvinutý k zajištění úspory práce / vody / mycího prostředku a zvýšení
produktivity více než 3x oproti klasickým systémům mytí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE      E65 E75 E83
Mycí záběr       650 mm 760 mm 830 mm
Pracovní výkon 3 900 m2/h 4 560 m2/h 4 980 m2/h
Obsah nádrže na čistou vodu   110 l 110 l 110 l
Obsah nádrže na špinavou vodu 125 l 125 l 125 l

 

Rychlost  
Napětí
Standardní baterie
Bateriový nabíječ 
Váha (včetně baterie a nabíječe)

Rozměry (bez zadní stěrky)

Stírací záběr  

6 km/h
24V

4 x 6V
vestavěný

343 Kg
1 425 x 690 x 1.243

920 mm

6 km/h
24V

4 x 6V
vestavěný

350 Kg
1 425 x 790 x 1 243

980 mm

6 km/h
24V

4 x 6V
vestavěný

357 Kg
1 425 x 840 x 1 243

1 040 mm

HODNOTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• kartáče a pady 
• baterie
• nabíječ
• maják
• měřič motohodin

OBLAST POUŽITÍ
Průmyslové plochy a areály, školy, úřady, církevní budovy, nemocnice, státní budovy, 
letiště, sklady, obchodní centra, logistická překladiště, úklidové společnosti a služby.

POVRCHY VHODNÉ K ÚKLIDU
Keramika, mramor, beton, linoleum, protiskluzové podlahy, dlažba a mnoho dalších.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

CLEANING MACHINES

MB-SVING s.r.o.
Modletice 20, 251 70 Dobřejovice
e-shop: www.technikaprouklid.cz
www.sving.cz
servisuklid@sving.cz



E65,E75 A E83 JSOU NOVÉ 
JEDNODUŠE OVLÁDATEL-
NÉ SEDÍCÍ MYCÍ STROJE 
OD SPOLEČNOSTI EUREKA 
NAVRŽENÉ PRO ÚKLID 
PROSTOR DO 8000M2

A SOUČASNĚ  PŘINÁŠEJÍCÍ 
ZÁSADNÍ ÚSPORU NÁKLA-
DŮ NA ÚKLID.

S výbavou dvou PPL kartáčů nebo  65 , 75
a 83 cm padů , které v kombinaci s rychlostí 
až 6 km/h dosahuje  schopnosti uklidit
až  4 980 m2 plochy za hodinu.

Naším hlavním cílem bylo navrhnout 
kompaktní,rychlý a produktivní stroj, který 
může být nabízen za velmi konkurence-
schopnou cenu.E65, E75 a E83 jsou také 
moderní volbou k velkým chodícím nebo 
zastaralým  sedícím strojům.

E65,E75 a E83 nabízí ekonomickou výhodu 
- čtyřhodinovou  práci bez přerušení díky 
optimalizaci  spotřeby energie. Malé 
kompaktní rozměry strojů umožňují  vejít se 
do běžných dveří  a   možnost převážení 
výtahem.

E65,E75 a E83 zaručují zásadní snížení 
nákladů na úklid díky extrémně konkuren-
ceschopné ceně a kompletní sadě 
standardního vybavení,které snižuje odpad 
a spotřebu.
Zácvik obsluhy nestojí žádný čas ani peníze 
díky velmi jednoduchému ovládání.

CENNÉ ZNAKY NAVÍC

• 10% - 20% STOUPAVOST

• PNEUMATIKY, KTERÉ NEZANECHÁVAJÍ
STOPY NA PODLAZE

• VESTAVĚNÝ NABÍJEČ

• AUTOMATICKÝ STOPSYSTÉM
PŘI NÍZKÉ KAPACITĚ BATERIÍ

• NASTAVITELNÉ DÁVKOVÁNÍ VODY
Z 0 NA 3,5 L/MIN

• AUTOMATICKÉ HLÍDÁNÍ HLADINY
PROTI PŘEPLAVENÍ

• ODSÁVACÍ HADICE JE OMÝVÁNA
A BRÁNÍ TAK UCPÁVÁNÍ

• RYCHLÁ VÝMĚNA TĚSNĚNÍ NÁDRŽE

•
•

• STABILIZÁTOR PROTI PŘEVRÁCENÍ

NASTAVITELNÉ SEDADLO

SIGNALIZÁTOR PŘI COUVÁNÍ

• TICHÝ CHOD : 63 DB

• VELMI KONKURENCESCHOPNÁ CENA

NÁDRŽ NA ŠPINAVOU 
VODU
je vybavena ve standardu 
nerezovým košíkem k 
zachycení objemnějších 
kousků při odsávání,které 
by mohly ucpat systém.

SNADNÉ A INTUITIVNÍ 
OVLÁDÁNÍ
zaručena jednoduchá 
obsluha  bez dalších 
nákládů na školení 
obsluhy.

POJEZDOVÝ MOTOR
je kompletně  chráněn  
silným trubkovým 
rámem, navíc je stroj 
vybaven stabilizátorem 
proti převrácení.

ODSÁVACÍ MOTOR
je tichý a zaručuje velmi 
tichý chod při odsávání, 
čímž je předurčen pro  
citlivé prostředí jako jsou 
ošetřovatelské ústavy a 
nemocnice.

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY
ENERGIE
je vybavena ve standardu 
nerezovým košíkem k 
zachycení objemnějších 
kousků při odsávání,které 
by mohly ucpat systém.

NÁDRŽE
se pyšní kapacitou 
110/125 l, což přináší 
velmi vysokou 
produktivitu a snižuje 
nadměrný čas strávený 
při napouštění a 
vypouštění vody.

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ 
LIŠTY
v případě náhlé nehody 
odpojení předejde 
poškození stroje nebo 
životního prostředí.

MYCÍ HLAVA
je vybavena samonasta-
vovací krycí sukní, která 
zabranuje rozstřiku 
špinavé vody při mytí.

E65
E75
E83


