
TECHNICKÝ LIST 
 

RUBY 55 / 55+ 
 

MYCÍ STROJ  

Mycí stroj, moderní design, robustní, spolehlivý a snadno použitelný. Pracovní šířka 55 cm. Je 

vybaven protiskluzovými koly velkého průměru (175 mm) s nešpinícím povrchem, parabolickou 

stírací lištou, velkým sacím filtrem a digitálním displejem. 2 protiběžné kartáče pohání stroj vpřed. 

Nádrže v ABS. Nádrž na špinavou vodu je snadno vyjmutelná bez nutnosti použití nářadí.  

      

     

 



TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Čistící šířka 550 mm   

Šířka stírací lišty 770 mm 

Pracovní kapacita 1925 m2 / hod 

Průměr kartáčů  2 x 285 mm 

Rychlost kartáčů 280 ot. / min 

Tlak kartáčů 24,5 kg max.  

Kartáčový motor 420 W 

Typ trakce poloautomatická 

Rychlost pohybu - 

Max. stoupání 2% 

Sací motor 480 W 

Sací vakuum 120m/Bar 

Nádrž pro mycí roztok 40 l 

Nádrž pro použitý roztok 45 l 

Délka stroje 1140 mm 

Výška stroje 1053 mm 

Šířka stroje (bez stírací lišty) 586 mm 

Kapacita baterií 24 V / 118 Ah/5 hod - výdrž 3 hod 

Kapacita gelových baterií 24/105 Ah/5 hod - autonomy 2hod 30min 

Váha baterií 72 kg 

Rozměry oddělení pro baterie 342 x 345 x 300 mm 

Váha stroje (prázdného) 74 kg 

Hlučnost 66,2 dB (A) 

Úroveň vibrací 1.00 m /s 

Třída  III 

Úroveň ochrany x 3 

Napětí  24 V 

 



TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Spotřeba vody: 

Díky skvělému mechanickému účinku dvou kartáčů (40 kg) a elektroventilu, můžeme omezit spotřebu 

čistícího prostředku a vody: 

Otevření v pracovní pozici 1/4 = 0.362 l/min 

Přívod vody plně otevřený = 1,45 l/min 

Průměrná spotřeba vody na m2 = 0,0527 l 

S plnou nádrží lze pracovat mezi 30 a 110 min. 

Standardní výbava: 

 2 PPL kartáče Ø 285 nebo 2 unašeče padů Ø 285 mm (11“) 

 Nastavitelný tlak kartáčů 

 Řídící karta a ovladač limitu baterie 

 Měřič času 

Možnost „+“: 

 Vypouštění pro nádrž s čistou vodou 

 Integrovaná nabíječka pro olověné nebo gelové baterie 

 

 

 

 

Osvědčení: 

V souladu s CE a RoHS normami.  

 

 

 

         

 


