
Technické detaily 
 

JADE 55 
 

PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ 

Ručně vedený podlahový mycí stroj, snadno použitelný, extrémně snadno ovladatelný a 

manévrovatelný.  Velká protiskluzová kola s nešpinícím povrchem (175mm) se silným, elektronicky 

ovládaným trakčním motorem. Stroj může být vybaven čtyřmi bateriemi 6V 195 Ah pro maximální 

výdrž až 4 hodiny.  

 

 

 

 

 



 

 

Technické parametry 
 

Šířka čištění   550mm 

Šířka stírací lišty 890 mm (možnost 790 mm) 

Pracovní kapacita 2000 m2/hod 

Průměr kartáče 2 x 285 mm 

Rychlost kartáče 370 ot. /min 

Tlak kartáče 40 max. kg 

Kartáčový motor  600 W 

Trakční motor 150 W 

Druh pohonu Aut. 

Rychlost pohybu 4,5  

Maximální stoupání 10 % 

Sací motor 480 W 

Sací vakuum 120 mBar 

Nádrž pro mycí roztok 53 l 

Nádrž pro použitý mycí roztok 56 l 

Délka stroje 1272 mm 

Výška stroje 1078 mm  

Šířka stroje (bez stírací lišty) 604 mm 

Kapacita baterií 24V/195 Ah (výdrž max. 4 hod) 

Kapacita baterií (bez údržby) 24/105 Ah / 5hod (výdrž 1 hod 30 min) 

Váha baterií 118/195A 72/144 kg 

Prostor pro baterie 395x405x374 mm 

Váha stroje (prázdný a bez baterií) 100 kg 

Hlučnost (IEC 704/1) 67 dBA 

Úroveň vibrací 1 m /sek 

Třída III 

Úroveň ochrany X3 

Napětí 24 V  

 



 

Technické parametry 
 

SPOTŘEBA VODY: 

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

čistícího prostředku a vody: 

 Pracovní pozice. Přívod vody ¼ = 0,362 l/min 

                 Přívod vody plně otevřený = 1,45 l/min 

                 Průměrná spotřeba na m2 = 0,0527 l 

S plnou nádrží můžete pracovat mezi 37 a 150 min.  

STANDARDNÍ VÝBAVA 

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

 Řídící karta baterie 

 Měřič času 

 Pohon dopředu / dozadu 

 Nastavitelný tlak kartáčů 

MOŽNOSTI: 

 3-stupňový sací motor s bočním odfukem 

 Izolace pro hlučnost max. 59 dBa 

 Vypouštěcí systém roztokové nádrže 

 Stírací guma Linatex (červená) 

 Stírací lišta 790 mm 

 Automatické uvolnění kartáčů 

OSVĚDČENÍ: 

V souladu s CE a RoHS normami 

 

 

 

  

 


