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PŘÍSLUŠENSTVÍ

• kartáče a unašeče padu
• baterie a nabíječ
• počítadlo motohodin
• EDS (EUREKA dávkovací systém)
• ESCS (EUREKA ventil řízení a uzavírání přívodu roztoku)

 

Nová řada ECO mycích strojů EUREKA  

Skládá se z 11 modelů, možno kombinovat až 23 variant, je ideální
pro kompletní úklid a udržování malých, středních i velkých ploch.
Stroje jsou k dispozici jak pro chodící obsluhu, tak pro sedící
a mohou být vybaveny novým jedinečným (patentovaným) ECO systémem
přinášejícím ekonomické úspory. 
Tento nový ECO systém již vyhrál několik cen (například cenu Veneta Svituppa,
kterou vyhlašuje Padovská universita).
Systém byl vyvinutý k zajištění úspory práce (vody), mycího prostředku
a zvýšení produktivity více než 3x oproti klasickým systémům mytí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE E50B E50B TRAC E50C E55B E55B TRAC

Mycí záběr 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm

Teoretický výkon 2150 m²/h 2150 m²/h 2150 m²/h 2365 m²/h 2365 m²/h

Nádrž odpadního roztoku 50 l 50 l 50 l 50 l 50 l

Nádrž čistícího roztoku 40 l 40 l 40 l 40 l 40 l

Výkon 24V 24V 230V 24V 24V

Pohon bez pojezdu s pojezdem bez pojezdu bez pojezdu s pojezdem

Přítlak kartáče 31 Kg 31 Kg 31 Kg 44 Kg 44 Kg

Kartáčový motor hp 0.8 0.8 0.55 1 1

Kartáčový motor ot/min 180 180 150 180 180

Odsávání 0.64 0.64 0.70 0.64 0.64

Vodní sloupec 1250 mm 1250 mm 2100 mm 1250 mm 1250 mm

Hlučnost 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA

ESCS systém a vodní filtr volitelný standard volitelný volitelný standard

Rozměry  (bez lišty) 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960
Váha  (bez baterií) 73 Kg 78 Kg 71,8 Kg 78.5 Kg 83.5 Kg

OBLAST POUŽITÍ
Restaurace, kuchyně, bazény, šatny, kavárny a bary, nemocnice, kluby, malé továrny, 
supermarkety, lékárny, haly a mnoho dalších malých či středních ploch.

POUŽITELNÉ NA TYTO DRUHY PODLAH
Keramická dlažba, linoleum, beton, porcelánová dlažba, lité podlahy atd..

MB-SVING s.r.o.
Modletice 20
251 70 Dobřejovice
www.sving.cz
servisuklid@sving.cz

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

E50
E55

VYUŽIJTE VÝHOD ZNALOSTÍ A VÝKONNOSTI STROJŮ EUREKA 
& SOUČASNĚ S TÍM HLÍDEJTE SVÉ NÁKLADY 

MYTÍ DO SUCHA OD MALÝCH DO STŘEDNÍCH PROSTOR
SNADNĚJŠÍ & LEPŠÍ NEŽ DŘÍVECLEANING MACHINES
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E50 a E55 jsou profesionální mycí
stroje s chodící obsluhou, ideální
pro úklid malých a středních ploch.

E50 a E55 mají mycí záběr
50 nebo 55 cm a při rychlostí 4,3 km/h
jsou schopny uklidit plochu
od 2 150 – 2 365  m²/hod.

Oba modely mají 24V bateriový pohon
a jsou bez pojezdu či s pojezdem 
(verze TRAC).

E50 & E55 jsou speciálně navrženy
k jednoduchému používání a umožňují
provádět úklid na zakázkách
s omezeným rozpočtem . 

E50 A E55 NEJSOU
VYBAVENY ŽÁDNOU
ELEKTRONIKOU.

 E50 E50 TRAC E55 E55 TRAC

POUŽÍVEJTE VÝBORNOU
KVALITU.
JEDNODUCHÁ OBSLUHA
A BEZPOČET MYCÍCH
VARIANT S VÝKONNÝM
STROJEM EUREKA.

  & 

JEDNODUCHÝ, NEOBTĚŽUJÍCÍ
A BEZ SLOŽITÉ ELEKTRONIKY ZNAMENÁ,
ŽE OBSLUHA NEMUSÍ PROCHÁZET
ŽÁDNÝM SPECIÁLNÍM ZAŠKOLOVÁNÍM
A MŮŽE SE SOUSTŘEDIT ROVNOU
NA PRÁCI.

ODPADÁ VÝBĚR MEZI SPOUSTY TLAČÍTEK
A NASTAVENÍ, E50 & 55 JSOU VYBAVENY
POUZE ZÁKLADNÍMI JEDNODUCHÝMI
OVLADAČI, POUZE ZAPNETE STROJ
A UKLÍZÍTE.

ERGONOMICKÝ DESIGN SNIŽUJE ÚNAVU
OBSLUHY STROJE, TÍM ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU PRÁCE A TÍM SE ÚKLID
S E50 & E55 STÁVÁ KOMFORTNĚJŠÍ.

 
 

ESCS ventil 
Výbava ESCS ventilem (EUREKA ventil řízení a uzavírání
přívodu roztoku). Uzavírá nebo uvolňuje přívod roztoku
na kartáče, čímž snižuje použité množství roztoku vody
a chemie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ESCS ventilem jsou vybaveny
pouze stroje s pojezdem

 

VYSOKÁ ŽIVOTNOST 
• Sledujte vysoké parametry úklidu :  

Přítlak nad 44kg, otáčky kartáče nad 180 ot/min ( vše
přináší buď 0,8hp nebo 1hp/0.8 kW kartáčový motor).
To se řadí k nejvýkonnějším strojům ve své třídě.
EUREKA dodává blýskavé podlahy rychle, bezpečně
a efektivně.

 
 

• Přímý pohon kartáče (bez řemene) znamená snížení
možnosti poruch a zvýšení výkonu. Motor je chráněn
dvojicí  termopojistek Varistor.

• 

• 

ŽÁDNÁ OBTĚŽUJÍCÍ ÚDRŽBA  
 • Snadno přístupné a čistitelné nádrže.

 
• Snadný přístup pomáhá snižování bakterií a další

kontaminaci, která může vznikat v uzavřených
nádržích.

 • Nádrž na znečištěnou vodu je vybavena unikátním
suchým ventilem, který hlídá napěněnou vodu stejně 
dobře jako jiná složitější zařízení.

 • Vodní filtr (výbava u verzí bez pojezdu) může být
snadno vyjímatelný pro opláchnutí.

Nastavitelný přívod chemie
a dávkovací čerpadlo.

E50 & E55 jsou vybaveny
zařízením proti pěnění
a to zamezuje jakékoliv
poškození sacích motorů.

 

Držák na mop a přihrádka
na další úklidové prostředky
zvyšuje efektivitu úklidu
a pomáhá obsluze soustředit
se pouze na její práci.

 

 

VYSOCE TRVANLIVÉ STÍRACÍ GUMY A VELKÁ KOLA.  
 • I při otáčení o 180° jsou E50 a E55 schopny díky parabolické stírací liště setřít veškerý
roztok na podlaze.

 • Stěrka je vyrobena z nerez oceli víc než z plastu, je plně chráněna proti možným nárazům. 

 • Opět může být nastavována bez nářadí k dosažení optimálního úhlu pro odsávání vody.

 • Nejvýkonnější sací motor ve třídě (0,64 hp) znamená odsávání (1250 mm vodního sloupce)
v takové kvalitě, že je možné podlahu ihned používat.

 • Velký průměr kol, která nedělají čáry na podlaze, neprokluzují přináší velkou
manévrovatelnost a produktivitu na všech typech podlah.

• E50 & E55 jsou vybaveny
jedinečným systémem,
který umožňuje rychlou
a beznářaďovou výměnu
baterií.

 

• Navíc vestavěný nabíječ
dovoluje dobíjet baterie
rychle, bezpečně
a jednoduše.

 

EDS 
S výbavou EDS (EUREKA dávkovací systém) jste schopni
ušetřit nad 50% dávkované chemie, šetřit peníze, zvýšit
produktivitu práce a snížit dopady na životní prostředí.
Množství a druh roztoku může být nastaven okamžitě
na všechny typy podlah, což snižuje možnost chybného
dávkování, tak jak to vidíme u běžných strojů.
Navíc EDS systém rapidně snižuje kontakt obsluhy s chemií,
což zvyšuje bezpečnost zdraví.

• 

• 

Velký objem nádrží (roztok 40l,
znečištěná voda 50l) maximalizuje
produktivitu práce i mycí čas
a vestavěný nabíječ umožňuje
dobíjet baterie rychle, bezpečně
a jednoduše.

EUREKA „CHYTNI    UKLÍZEJ“
ZKUŠENOSTI

1. zapni klíč do polohy „ON“
2. zmáčkni tlačítko kartáč/sání
3. spusť lištu a uklízej

Kartáčová hlava je vybavena
tlačítkem pro nastavení
úhlu kartáče k doladění
správného mytí.

Navíc kartáč může být
nesazen a sundán
bez jakýchkoliv nástrojů.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

• kartáče a unašeče padu
• baterie a nabíječ
• počítadlo motohodin
• EDS (EUREKA dávkovací systém)
• ESCS (EUREKA ventil řízení a uzavírání přívodu roztoku)

 

Nová řada ECO mycích strojů EUREKA  

Skládá se z 11 modelů, možno kombinovat až 23 variant, je ideální
pro kompletní úklid a udržování malých, středních i velkých ploch.
Stroje jsou k dispozici jak pro chodící obsluhu, tak pro sedící
a mohou být vybaveny novým jedinečným (patentovaným) ECO systémem
přinášejícím ekonomické úspory. 
Tento nový ECO systém již vyhrál několik cen (například cenu Veneta Svituppa,
kterou vyhlašuje Padovská universita).
Systém byl vyvinutý k zajištění úspory práce (vody), mycího prostředku
a zvýšení produktivity více než 3x oproti klasickým systémům mytí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE E50B E50B TRAC E50C E55B E55B TRAC

Mycí záběr 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm

Teoretický výkon 2150 m²/h 2150 m²/h 2150 m²/h 2365 m²/h 2365 m²/h

Nádrž odpadního roztoku 50 l 50 l 50 l 50 l 50 l

Nádrž čistícího roztoku 40 l 40 l 40 l 40 l 40 l

Výkon 24V 24V 230V 24V 24V

Pohon bez pojezdu s pojezdem bez pojezdu bez pojezdu s pojezdem

Přítlak kartáče 31 Kg 31 Kg 31 Kg 44 Kg 44 Kg

Kartáčový motor hp 0.8 0.8 0.55 1 1

Kartáčový motor ot/min 180 180 150 180 180

Odsávání 0.64 0.64 0.70 0.64 0.64

Vodní sloupec 1250 mm 1250 mm 2100 mm 1250 mm 1250 mm

Hlučnost 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA

ESCS systém a vodní filtr volitelný standard volitelný volitelný standard

Rozměry  (bez lišty) 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960
Váha  (bez baterií) 73 Kg 78 Kg 71,8 Kg 78.5 Kg 83.5 Kg

OBLAST POUŽITÍ
Restaurace, kuchyně, bazény, šatny, kavárny a bary, nemocnice, kluby, malé továrny, 
supermarkety, lékárny, haly a mnoho dalších malých či středních ploch.

POUŽITELNÉ NA TYTO DRUHY PODLAH
Keramická dlažba, linoleum, beton, porcelánová dlažba, lité podlahy atd..

MB-SVING s.r.o.
Modletice 20
251 70 Dobřejovice
www.sving.cz
servisuklid@sving.cz

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

E50
E55

VYUŽIJTE VÝHOD ZNALOSTÍ A VÝKONNOSTI STROJŮ EUREKA 
& SOUČASNĚ S TÍM HLÍDEJTE SVÉ NÁKLADY 

MYTÍ DO SUCHA OD MALÝCH DO STŘEDNÍCH PROSTOR
SNADNĚJŠÍ & LEPŠÍ NEŽ DŘÍVECLEANING MACHINES
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