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Vispa XS 
 
Ručně vedený podlahový bateriový mycí 
stroj s pracovním záběrem 28 cm určený 
pro mytí ploch do velikosti 300 m2. Stroj 
má vynikající obratnost a je schopný 
umývat i velmi členité prostory (rohy 
místností, plochy podél stěn, plochy pod 
stoly apod.).  
Stroj dokáže umývat plochy i při 
pojezdu vzad.  

 

 

 

Technické údaje: 
  
Pracovní záběr 280 mm 
Šířka sací lišty 325 mm 
Pracovní výkon  max. 300 m2 / h 
Otáčky kartáče 150 ot. / min 
Motor kartáče 36 V / 90 W 
Motor sání 36 V / 150 W  
Napětí 36 V 
Podtlak sání 21,6 mbar 
Stoupavost max. 2 % 
Průměr kartáče 280 mm (1x) 
Přítlak kartáčů 10 kg 
Nádrž na čisticí roztok   3 l  
Nádrž na znečištěný roztok   4 l  
Vnější rozměry stroje (d × v × š)  555 x 1050 x 375 mm  
Hlučnost stroje <60 dB (A) 
Hmotnost stroje bez baterií 20 kg  

 Stroj má sklopnou rukojeť a nízkou 
hmotnost. Je nenáročný na 
skladovací prostory. 

Typ baterií  Lithium-iontové  
Kapacita baterií  36 V / 5,2 Ah  
Doba pojezdu max. 55 min 
Rychlost pohybu vpřed max. 3,2 km / hod 
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Inovativní rotační hlava je vybavena parabolickou lištou, která se 
neustále pohybuje ve směru jízdy stroje, což zaručuje dokonalé 
mytí a vysávání ploch jakýmkoliv směrem, a to i dokonce 
v nejhůře přístupných rozích. Kartáč se pohybuje až ke hraně 
krytu stroje a perfektně tak vyčistí i plochy kolem stěn.  
 

 

Lithium-iontová baterie umožňuje opakované nabíjení během 
pracovního dne, a tak umožňuje krátkodobý a opakovaný úklid 
ploch. Doba plného dobití baterie je 3-4 hodiny. Při odpojení od 
nabíječe i v průběhu nabíjení nedochází ke zkracování životnosti 
baterie jako u jiných typů baterií.  

 

Výška a sklon rukojeti jsou nastavitelné tak, aby se přizpůsobily 
výšce obsluhy a snižovaly únavu zad.  
Řídítka mají měkký protiskluzový povrch, což zvyšuje bezpečnost 
a pohodlí obsluhy stroje. 
 

 

Stroj může pracovat v režimu Eco, tj. mytí se snížením hlučnosti 
sacího motoru. Uplatnění je zejména v prostředí náročném na 
ticho a klid.  
Navíc dochází k úsporám vody, čisticího přípravku a energie. 
 

 

Ovládací panel stroje je jednoduchý a intuitivní i pro méně 
zkušenou obsluhu, což zajišťuje úplnou kontrolu nad strojem při 
práci. 
Při použití funkce automatického čištění jsou již dílčí funkce 
přednastaveny. Stačí stisknout tlačítko AUTO. 
 
 
 

 

Díky své konstrukci je stroj schopen umývat plochy pod stoly, 
v rozích a na dalších členitých a hůře dostupných místech, a to i 
při pohybu vzad. 
 

 


