EcoMachines
profesionální úklidová technika a chemie

Omnia 32B
Spolehlivý mohutný vysoko-obrátkový
podlahový mycí stroj s chodící
obsluhou o pracovním zábìru 83 cm.
Pracovní výkon 3320 m2/hod. Stroj je
vybaven dvìma diskovými kartáèi o
velikosti 430 mm s volitelným pøítlakem
do 80 kg. Stroj má dlouhou výdrž a díky
své hmotnosti a sacímu výkonu dokáže
uklízet i ty nejvíc zneèištìné povrchy.

Technické údaje:
Pracovní šíøka
Šíøka sací lišty
Pracovní výkon
Rychlost stroje
Otáèky kartáèe
Motor kartáèe
Motor sání
Pojezdový motor
Napìtí
Baterie
Nabíjeè
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 stroje s bateriemi
Hmotnost provozní
Hluènost

830 mm
1115 mm
max. 3320 m2/h
max. 4 km/h
220 ot./min
36 V/ 1250 W
36 V/ 670 W
36 V/ 450 W
36 V
1 x 36 V / 240 Ah
36 V / 40 A
190 mbar
automat
max. 10%
430 mm (2x)
max. 80 kg
105 l
115 l
1650 x 1120 x 850 mm
240 kg (bez baterií)
550 kg
655 kg
max. 70 dB

Díky své konstrukci a vysokému výkonu
lze s tímto strojem uklízet velmi
zneèištìné a frekventované prostory.
Stroj má velkou kapacitu baterií a proto
má dlouhou výdrž.
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Omnia 32B
Stroj je snadno ovladatelný díky pøehledné pøístrojové desce, která je
vybavena vypínaèi a svìtelnými kontrolkami, které poskytují detailní
informace o aktuálním stavu všech funkcí stroje. Automatická verze je
vybavena joystickem, kterým je øízen pohon ovládající automatické
zvedání a klesání kartáèové hlavy a sací lišty (pouze verze Omnia 32 BT).
Stroje je vybaven funkcí automatického vypnutí rotace kartáèù v pøípadì
zastavení stroje.

Stroj je, díky své mohutné konstrukci, vhodný pro ty nejnároènìjší úklidy.
Je vybaven pøilnavými koly, která nekloužou ani na mokrém a kluzkém
povrchu.
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