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Innova 75 B 
 
Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou o 
pracovním záběru 75 cm. Pracovní výkon 
4500 m2/hod. Stroj je vybaven dvěma 
diskovými kartáči o velikosti 390 mm. Každý 
kartáč pohání motor samostatně. 
Vyniká jednoduchým ovládáním a 
kompaktními rozměry. Je vybaven optickou 
kontrolou množství čisté vody v nádrži 
pomocí vodoměru. Při plné nádrži na 
znečištěnou vodu se sací motor automaticky 
vypne. 
 

    
 
  Technické údaje: 
 

Pracovní šířka 750 mm 
Šířka sací lišty  970 mm 
Pracovní výkon  max. 4500 m2/h 
Rychlost stroje  max. 6 km/h 
Otáčky kartáče  170 ot./min. 
Motor kartáče 24 V / 450 W 
Motor sání  24 V / 310 W 
Pojezdový motor 24 V / 400 W 
Napětí 24 V 
Baterie 4 x 6 V / 180 nebo 205 Ah 
Nabíječ 24 V / 20 nebo 25 A 
Podtlak sání 160 mbar 
Pojezd automat 
Stoupavost (prázdné nádrže) max. 10% 
Průměr kartáčů (počet) 390 mm (2x) 
Přítlak kartáče  30 kg 
Nádrž na čisticí roztok  110 l 
Nádrž na znečištěný roztok  125 l 
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)  1495x1320x770 mm 
Hmotnost stroje (s prázdnou nádrží) 223 kg (bez baterií) 
Hmotnost baterií 136 kg 
Hmotnost provozní  544 kg 
Poloměr otáčení 191 cm 
Průměr trakčního kola 220 mm 
Průměr pojezdových kol 300 x 70 mm 

 

 
 
 

 
 
 
Díky své ideální konstrukci a šířce 
profilu může Innova nahradit stroje s 
chodící obsluhou, čímž výrazně ušetří 
náklady na úklid díky vyšší produktivitě 
práce. Stroj dokáže projet zúženými 
místy, jako jsou dveře, a proto může být 
přepravován výtahem. 
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 Innova 75 B 
 

 

Jednoduché a intuitivní ovládání stroje bez potřeby dalších nákladů na 
zaškolení obsluhy.  
 
 

 

 

 
Jednoduchá obsluha stroje (manuální verze) – kartáče a stírací lišta se ovládají 
pomocí dvou páček. 
 
 

 

 
Zařízení CDS (dávkovací systém Comac), které je možné na přání 
instalovat na stroj, dávkuje optimální množství vody a chemie, kterým lze 
uspořit až 50% čistícího roztoku. 
 
 
 

 

Automatické zastavení rotace kartáče a odpojení lišty v případě najetí 
stroje na překážku zabraňující poškození lišty nebo okolního vnitřního 
vybavení. 

 


