
 ECO
Malé kartáčové mycí stroje s odsáváním společnosti EUREKA

Lehké a vysoce produktivní stroje



Model E36 má šířku záběru 360 mm, která
v kombinaci s rychlostí 3,7 km/h zvládne
vyčistit plochu 1.332 m2/h.

ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE:
•  Nádrže o velkém objemu 14/16 litrů
•  Přístroj se dodává napájený buď jednou

12 voltovou uzavřenou baterií umožňující
souvislou práci po dobu úctyhodné
1 hodiny 40 minut nebo napájecím kabelem
pro neomezenou pracovní dobu.

 

•  Stroj lze snadno složit pro pohodlné
skladování a snadnou přepravu.

Nová řada kartáčových mycích strojů
s odsáváním ECO se skládá z 8 modelů
dostupných v 15 verzích a je ideální
pro důkladné čištění a údržbu malých,
středně velkých a velkých prostor.

  

  

Lehké a vysoce produktivní stroje

E36 a E46 jsou dva nové 
kompaktní mycí stroje
s odsáváním pro chodící 
obsluhu, ideální pro důkladné 
čištění malých prostor, které 
jste dříve kartáčovat nemohli,
a jsou vhodné pro plochy
od 200 m² do 1500 m².

Velkokapacitní nádrže lze 
snadno odpojit a jsou plně 
přístupné pro mimořádně 
snadné plnění, vyprazdňování
a čištění i v mimořádně 
stísněných prostorech.

Stroje jsou napájeny buď 
jednou nebo dvěma 12  
voltovými uzavřenými bateriemi 
umožňujícími nepřetržitou práci 
po  úctyhodnou dobu 2 hodin 
40 minut nebo kabelem pro 
neomezenou pracovní dobu.

Kartáč nebo abrazivní kotouč 
lze rychle vyměnit bez použití 
nářadí.

Vodní a sací hadice jsou 
integrovány do řidítek pro 
lepší ochranu, snadnější 
údržbu a jednodušší odpojení 
recyklační nádrže.

Z důvodu bezpečnosti se 
stroje zapínají pomocí klíčků

Řidítka jsou výškově
nastavitelná pro větší komfort 
při práci

Ovládání je dobře viditelné
a velmi intuitivní

Velkokapacitní nádrže na 
čisticí roztok lze pohodlně 
plnit i v velmi stísněných 
prostorách.



E36/E46 umožňuje optimální čištění malých prostor,
u kterých to dříve nebylo možné!  

S šířkou záběru 460 mm v kombinaci
s rychlostí 3,7 km/h zaručuje stroj E46
vyčištění 1.700 m2/h.

ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE:
•  Nádrže o velkém objemu 28/30 litrů
•  Přístroj lze zakoupit napájený buď dvěma 

12 voltovými uzavřenými bateriemi
umožňujícími souvislou práci po dobu
úctyhodných 2 hodin 40 minut nebo
napájecím kabelem pro neomezenou
pracovní dobu.

 



EUREKA s.r.l.   Via dell’Industria, 32 - z.i.   35013 Cittadella PD ITALY   
tel +39 049 9481800   fax +39 049 9481899   

www.eurekasweepers.com    info@eurekasweepers.com
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VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU PREZENTACI!

•  Konečně podstatné zvýšení
čisticího účinku v omezených
prostorách pomocí kompaktní
avšak vyspělé konstrukce
čisticího stroje E36/E46.

 

•  Snížení nebezpečí uklouznutí
a upadnutí v těsných prostorách
díky excelentnímu zachycování
vody.

•
 

Intenzivní čištění v okolí překážek
díky lepší manévrovatelnosti
stroje E36/E46.

•  Ergonomická madla snižují únavu
a zvyšují spokojenost obsluhy.

•
 

Snadno přístupné nádrže umožňují
neobyčejně snadné plnění, 
vyprazdňování a čištění i na velmi
špatně přístupných místech

Standardní funkce
•  Mechanická trakce
•  Baterie jsou součástí objemu

dodávky
•

 
Integrovaný nabíječ baterií

•
 

Systém automatického zapínání
kartáče, certifikát zdravotní
nezávadnosti 

•

 

Indikátor nízké kapacity baterií
•

 

Kartáč PPL

Rozšiřující funkce zahrnují …

Technická specifikace
PRACOVNÍ ŠÍŘE

KAPACITA NÁDRŽE NA ROZTOK

KAPACITA RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

MAX. PRACOVNÍ VÝKON

MOTOR KARTÁČE

MOTOR SÁNÍ

NAPĚTÍ

BATERIE

PROVOZNÍ DOBA

DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU

HMOTNOST VČETNĚ BATERIÍ A DOBÍJEČE

ROZMĚRY (mm)

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

E36B
360 mm

14 litrů

16 litrů

1250 m2/h

12V-250W

12V-200W

12V
1 x bezúdržbová,

uzavřená

1h 40m

-

60 kg

680x450x1000(v)

E36C E46B E46C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ: Restaurace, kuchyně, bazény, šatny, kavárny a bary, nemocnice, kluby, malé závody, supermarkety, lékárny a mnoho dalších

TYPY PODLAH:  Keramická dlažba, mramor, cementový potěr, linoleum, porcelánová dlažba, pryžová podlahovina, jakkoliv znečištěné.

malých až středně velkých prostor.

360 mm

14 litrů

16 litrů

1250 m2/h

230V-600W

230V-200W
230V

-

450 mm

28 litrů

30 litrů

1600 m2/h

24V-350W

24V-250W

24V
1 x bezúdržbová,

uzavřená

2h 40m

-

96 kg

830x540x1000(v)

Neomezená

12 m

38 kg

680x450x1000(v)

450 mm

28 litrů

30 litrů

1600 m2/h

230V-800W

230V-300W

230V

-

Neomezená

12 m

50 kg

830x540x1000(v)

MB-SVING s.r.o.
Modletice 1
251 70 Dobřejovice
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