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Vega 65 BT 
 
Podlahový mycí stroj v odolném provedení 
a novém designu.  Dokáže vyčistit i ty 
největší nečistoty - ideální pro hloubkové 
čištění. Technologie optimalizace 
spotřeby vody, energie, čistícího prostředku 
a snížené hlučnosti.  
 
Jedná se o robustní a kompaktní stroj s 
pracovním záběrem 66,5 cm. Výkonný a 
velmi všestranný stroj s  výbornou 
manévrovatelností.  Odolný vůči nárazům. 
           Vybaven moderními funkcemi, 
elektromagnetickou brzdou a přehledným 
displejem. Vhodný pro průmyslový sektor, 
zdravotnická zařízení, maloobchod apod. 

 
 
 
 
 
Technické údaje: 
 
 
Pracovní výkon 2816 m2/hod. 

Pracovní záběr 665 mm 

Šířka sací lišty 785 mm 

Průměr kartáče 340 mm (2) 

Přítlak kartáče 40 kg 

Motor kartáče 24 V / 400 W (2) 

Otáčky kartáče 240 ot./min. 

Motor sání 24 V / 422 W 

Pojezdový motor 24 V / 300 W 

Nádrž na čistící roztok 75 l 

Nádrž na znečištěný roztok 115 l 

Baterie 6 V / 180 nebo 205 Ah (4)  

Výdrž baterie 4 hodiny 

Rychlost pohybu 4,3 km/h 

Rozměry 1495 x 1055 x 785 mm 

Hmotnost stroje (bez baterií) 169 kg 

Hmotnost stroje (vč. baterií) 305 kg 
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Kartáčová hlava se přizpůsobí všem typům podlah a snadno odstraní  
i ty nejodolnější nečistoty.  

 

Řada strojů Vega je vybavena novým digitálním ovládacím panelem, 
který umožňuje ještě snadnější nastavení provozních parametrů. 
Ovládání je velice intuitivní. Praktickým otočným kolečkem nastavíte 
rychlost stroje. Bezpečnostní tlačítko, umístěné pod panelem, umožňuje 
okamžitě zastavit stroj. 
 
 

 

 
Hadice k doplnění nádrže na čisticí roztok může být připojena přímo 
k vodovodnímu kohoutku. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Snadná kontrola stavu čistícího roztoku v nádrži.  

 
 

Integrovaná nabíječka na objednávku. Práce s mycím strojem může být 
tak díky snadnému dobíjení efektivnější. 

 

Žlutě označené body údržby – po ukončení práce může obsluha 
snadno a rychle identifikovat části stroje, které se musí očistit. 
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Pracovní režim ECO – snižuje spotřebu energie, hladinu hluku a naopak 
zvyšuje produktivitu práce tím, že optimalizuje používání vody, 
čisticího prostředku a baterie. Díky svému tichému chodu je ideální 
používat tento čisticí stroj všude tam, kde je nezbytné minimalizovat 
hlučnost, např. v nemocnicích. 

 

 
Stroj lze vybavit systémem CDS určeným pro dávkování čistícího 
roztoku a úsporu vody. Tento systém je schopný redukovat spotřebu 
čistícího roztoku až o 50%. 

 

Funkce CFC umožňuje dálkově sledovat činnost stroje Comac –  
kdy a kde se momentálně používá, kým je stroj používán a zda je nutná 
údržba.  
Jedná se o nástroj zvyšující efektivitu používání mycího stroje.  

 

 
Funkce SSC – mycí stroj automaticky zvyšuje/snižuje průtok čisticího 
roztoku podle rychlosti stroje, a tím snižuje náklady a optimalizuje 
spotřebu. 

 

 
Funkce Stop&Go – v případě pozastavení činnosti stroje se automaticky 
přeruší přísun čisticího prostředku a zvednou se kartáče. Dochází tak 
k optimalizaci spotřeby.  

 

 
 
SST – pistole k rozprašování čisticího roztoku.  
Vhodná pro místa, která nelze mycím strojem vyčistit. Lze ji namontovat 
i na prodlužovací tyč, a tím dosáhnout na hůře dostupná místa. 
 
Pistole je též vhodná pro čištění a oplach nádrže.  

 

 
 
PM – systém pro monitoring přítlaku kartáčů 
 
Monitoruje výkon kartáčových motorů tak, aby byla zaručena maximální 
účinnost čištění na jakémkoliv typu podlahy.  

 


