
 
 

 
 

 
TECHNICKÝ LIST 

 

JADE 66 
 

MYCÍ STROJ 

Ručně vedený snadno ovladatelný mycí stroj, manévrovatelný, a extrémně kompaktní s pracovní 

šířkou 66 cm. Má velké protiskluzové kola nešpinící povrch (175 mm) se silným, elektronicky 

ovládaným trakčním motorem.  

 

 

 



 
 

 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Pracovní šířka 600 mm 

Šířka stírací lišty 890 mm 

Pracovní kapacita 3000 m2 / hod 

Průměr kartáče 2 x 345 mm 

Rychlost kartáče 200 ot. / min 

Tlak kartáče max. 50 kg 

Kartáčový motor 800 W 

Trakční motor 180 W 

Typ pohonu automatický 

Rychlost pohybu 4,5 km / hod 

Maximální stoupání  10% 

Sací motor 480 W 

Podtlak  120 mBar 

Nádrž pro mycí roztok  53 l 

Nádrž pro použitý roztok  56 l 

Délka stroje 1360 mm 

Výška stroje 1078 mm 

Šířka stroje (bez stírací lišty) 720 mm 

Kapacita baterií 24V/195Ah /5hod (výdrž max. 3,5hod) 

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

Váha baterií 118/195A 72/144 kg 

Oddělení pro baterie 395 x 405 x 374 mm 

Váha stroje (prázdný bez baterií) 111 kg 

Hlučnost (IEC 704/1) 67 dB 

Úroveň vibrací 1 m/sek 

Třída  III 

Úroveň ochrany X3 

Napětí  24 V 



 
 

 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Spotřeba vody: 

Díky výbornému mechanickému účinku dvou kartáčů (50 kg) a elektroventilu, můžeme snížit 

spotřebu čisticího prostředku a vody: 

Pracovní pozice, přívod vody otevřený na ¼ = 0,362 l/min 

Přívod vody plně otevřený = 1,45 l/min 

Průměrná spotřeba na m2 = 0,0527 l 

S plnou nádrží lze pracovat mezi 37 a 150 min.  

 

Standardní výbava: 

 2 kartáče PPL Ø 345 mm nebo 2 unašeče padů Ø 345 mm (13“) 

 Ovládací karta baterie 

 Měřič času 

 Pohon vpřed / vzad 

 Nastavitelný tlak kartáčů 

 

Možnosti: 

 Sací motor tří-stupňový s bočním odfukem 

 Izolace maximálně pro 59 dB  

 Vypouštění nádrže s mycím roztokem 

 Stírací guma Linatex (červená) 

 Stírací lišta 790 mm 

 Automatické uvolnění kartáčů 

 

Osvědčení: 

V souladu s CE a RoHS normami.  

 

 

 

 


