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E Mco achines

profesionální úklidová technika a chemie

Technické údaje:

Pracovní šíøka

Šíøka sací lišty

Pracovní výkon

Rychlost stroje

Otáèky kartáèe

Motor kartáèe

Motor sání

Napìtí

Podtlak sání

Pojezd

Stoupavost

Prùmìr kartáèù (poèet)

Pøítlak kartáèe

Nádrž na èisticí roztok

Nádrž na zneèištený roztok

Rozmìry stroje (délka×výška×šíøka)

Hmotnost stroje (s prázdnou nádrží)

Hmotnost provozní

Hluènost

Úroveò vibrací

510 mm 

680 mm 
2max. 1700 m /h 

max. 4 km/h

135 ot./min 

230 V/ 750 W 

230 V/ 450 W

230 V 

104,5 mbar 

semi-automat 

max. 2% 

510 mm (1x) 

27,5 kg 

40 l 

40 l 

1165 x 995 x 541 mm 

61,5 kg

98 kg 

68,8 dB
22 m/s  

L20 E

Podlahový mycí stroj s napájením 230V 
s chodící obsluhou o pracovním zábìru 

251 cm. Pracovní výkon 1700 m /hod. 
Stroj je vybaven jedním diskovým 
kartáèem o velikosti 510 mm s 
pøítlakem 27,5 kg. Stroj je jednoduše 
ovladatelný se snadnou a nenároènou 
údržbou.

Stroj dokáže projet zúženými místy, a 
proto mùže být pøepravován výtahem. 
Navíc díky nízké hmotnosti s ním lze 
velmi lehce manipulovat.
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Stroj je navržen a konstruován tak, aby zajistil maximální uživatelské 
pohodlí a usnadnil pøípravu stroje vèetnì následného úklidu bez nutnosti 
složitého zaškolení obsluhy.

Kartáèová hlava je vyrobená z hliníku, je robustní a odolná vùèi korozi 
(platí pro bateriovou verzi).

Stroj je vybaven patentovanou sací lištou ze zesíleného plastu, která je 
odolná vùèi korozi. Pøi náhodném nárazu lišty na pøekážku dojde k jejímu 
automatickému odpojení, které chrání lištu pøed poškozením. 

K jednotlivým komponentùm stroje je zabezpeèen velmi jednoduchý 
pøístup, proto je údržba stroje jednoduchá, a bez vìtší námahy. 

Se strojem jste okamžitì pøipraveni pracovat:
1. Naplnit nádrž mycího stroje èistícím roztokem
2. Spustit lištu na podlahu
3. Zapnout stroj a funkci vysávání
4. Zaèít pracovat 
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