EcoMachines
profesionální úklidová technika a chemie

Ultra 120B
Mohutný odolný a spolehlivý podlahový
mycí stroj se sedící obsluhou o
pracovním zábìru 1,2 metru. Pracovní
výkon 9600 m2/hod. Stroj je vybaven
dvìma diskovými kartáèi o velikosti 610
mm s volitelným pøítlakem 130 - 160 kg.
Stroj má dlouhou výdrž a díky své
hmotnosti a sacímu výkonu dokáže
uklízet i ty nejvíc zneèištìné povrchy.
Stroj je vybaven dvìma sacími motory.

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
Polomìr otáèení
Prùmìr kartáèù (poèet)
Pøítlak kartáèe
Boèní pohyb kartáèové hlavy
Nádrž na èisticí roztok
Nádrž na zneèištený roztok
Rozmìry stroje (délka×výška×šíøka)
Hmotnost stroje (s prázdnou nádrží)
Hmotnost stroje s bateriemi
Hmotnost provozní

1205 mm
1265 mm
max. 9600 m2/h
max. 8 km/h
115 ot./min
36 V/ 2000 W
2 x 36 V/ 670 W
36 V/ 2000 W
36 V
1 x 36 V / 480 Ah
36 V / 70 A
190 mbar
automat
max. 10%
342 cm
610 mm (2x)
130 - 160 kg
150 mm
280 l
285 l
2030 x 1560 x 1280 mm
760 kg (bez baterií)
1270 kg
1550 kg

Díky své odolné konstrukci a vysokému
výkonu lze s tímto strojem uklízet velmi
zneèištìné a frekventované prostory.
Stroj má velkou kapacitu baterií a proto
má dlouhou výdrž. Je velmi žádaný k
úklidu velkých výrobních a skladových
ploch ve strojírenství.
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Ultra 120B

Intuitivní ovládání stroje díky nové palubní desce zpracované a
inspirované automobilovým prùmyslem s možností volby vhodného
mycího programu odpovídajícího aktuálním potøebám.

Kartáèová jednotka je vybavena dvìma proti sobì rotujícími kartáèi, které
je možné vysouvat do stran a to do vzdálenosti až 15 cm (verze Ultra 120
B). Vysouvání kartáèù je ovládáno ruèním joystickem, což umožòuje
dokonalé èištìní podél zdí nebo pod regály, kdy jsou neèistoty usmìrnìny
smìrem na osu kartáèù.

Sací lišta tvaru „V“ je konstruována tak, aby zajistila co nejlepší
usmìrnìní zneèištìného roztoku na její støed a tím zabezpeèila perfektní
a okamžité vysušení podlahy a to i pøípadì zatáèení stroje.

Pøítlak kartáèù je možné nastavit ruènì podle typu zneèištìní, pøièemž je
možné volit úrovnì pøítlaku 133 kg, 150 kg a 168 kg. Pøítlak se nastavuje
ruènì na ovládacím panelu stroje.

Díky volitelnému dávkovacímu systému CDS je možné nastavit oddìlenì
dávkování vody a èisticího prostøedku podle typu a úrovnì neèistot. Tímto
systémem lze dosáhnout až 50%-ní úspory èisticího roztoku.

Sací lišta stroje je konstruována tak, aby jí bylo možné otoèit do
horizontální polohy. Tato technická novinka umožòuje bezproblémové a
dokonalé vyèištìní sací lišty, což garantuje uživateli dokonalé a okamžité
vysušení podlahy po projetí stroje (Ultra 120 B/G).
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