
Teoretična zmogljivost čiščenja do 3.000 m²/h

Jade 
50, 55, 66, 55c/ct
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Jade 50, 55, 66, in 55c/ct

Serija čistilnih strojev Jade obsega zmogljive stroje s 

širino ribanja od 50 do 66cm in zmogljivostjo do 

3.000m2/h in je najobsežnejša serija, saj ima opti-

malno razmerje cene in kapacitete za čiščenje večjih 

prostorov.

Z velikimi rezervoarji in velikimi akumulatorji ima več 

različnih možnosti čiščenja, od ribanja z eno cilindrič-

no ščetko, ribanja z dvema cilindričnima ščetkama, 

ribanja z dvema valjčnima ščetkama, kot tudi inten-

zivno čiščenje z ekscentričnim sistemom orbital. 

Robustna kovinska glava ščetk, ki je elastično vpeta, 

zagotavlja robustnost stroja in prilagajanje ščetk 

površini, ki jo čistimo. 

Nov dizajn močnih rezervoarjem kapacitete 53l ima 

izboljšano polnjenje in praznjenje rezervoarja. Z 

reduktorskim pogonom in utišanim sesalnim motor-

jem zagotovimo tišje delovanje stroja, za področja, 

kjer je to potrebno. Velik prostor na šasiji stroja 

omogoča izbiro akumulatorjev z visoko kapaciteto 

(4x 6V / 180Ah), ter s tem poveča avtonomijo stroja 

glede na druge stroje enake kategorije.

Model Jade 50
Jade 50 z eno cilindrično ščetko s teoretično 

kapaciteto čiščenja do 2.250m2/h je robusten 

visokozmogljiv stroj z lastnim pogonskim motorjem. 

Primeren je za industrijsko uporabo, saj je opremljen 

Model Jade 55
Jade 55 je stroj delovne širine 55cm, kapacitete 

2475m²/h, ki z dvema nasproti rotirajočima cilin-

dričnima ščetkama s veliko hitrostjo vrtenja 370 

obratov na minuto zagotavlja visok nivo čiščenja. 

Primeren je za industrijsko uporabo, saj je opreml-

jen z aluminijasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta 

na karoserijo stroja s čemer se vibracije ščetke ne 

prenašajo na stroj. 

Enostaven dostop do akumu-
latorjev in motorja z dvigom 
rezervoarja umazane vode, z 

varnostnim zatičem.

Vklop stroja s ključem in 
serijsko vgrajen zaslon s 

prikazom stanja in števcem 
delovnih ur.

Inovativna parabolična sesalna 
šoba odlično pobira vodo, 

priklopljena s hitro spojko za 
enostavno vzdrževanje.

z aluminijasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta na 

karoserijo stroja, robustnost zagotavlja tudi z reduk-

torskim pogonom. Stroj je primeren za umazane 

površine ali površine z večjimi nečistočami, kjer je 

potrebno pogosto čiščenje ščetke ali menjava filca, 

saj ima sistem za avtomatski izmet ščetke, s čemer je 

zamenjava in čiščenje enostavna.

Jade 50 je dobavljiv v korozijsko odporni verziji, 

primerni za prehrambno in drugo industrijo z oksi-

dativnim okoljem. Kovinski deli so dvakrat barvani, 

kromirani namesto galvanizirani, deli iz aluminija so 

anodizirani.  jasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta 

na karoserijo stroja, robustnost zagotavlja tudi z 

reduktorskim pogonom. Stroj je primeren za uma-

zane površine ali površine z večjimi nečistočami, kjer 

je potrebno pogosto čiščenje ščetke ali menjava 

filca, saj ima sistem za avtomatski izmet 
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Sistem enakomernega 
doziranja čistilne raztopine 
3S (Solution Saving System)

Tehnični podatki

Karakteristike Enota Jade 50 Jade 55 Jade 66 Jade 55c/ct  

Delovna širina mm 500 550 660 530 

Širina sesanja mm 850 850 850 850 

Zmogljivost m²/h 2250 2475 3000 1910 

Premer ščetk mm 1x 508 2x 285 2x 345 2x 105 

Obrati ščetk obr/min 165 370 200 900 

Pritisk ščetk kg 36 32 50 32 

Napetost V 24 24 24 24 

Motor ščetk W 600 600 800 500 

Način pogona - z motorjem  z motorjem  z motorjem  preko ščetke  /z motorjem  

Motor pogona W 180 180 180 -  / 180 

Hitrost km/h 4,5 4,5 4,5 - / 4,5 

Maksimalni naklon % 10 10 10 2 

Sesalni motor W 570 570 570 570 

Podtlak mbar 120 120 120 120 

Rezervoar čiste vode l 53 53 53 53 

Rezervoar umazane vode l 56 56 56 56 

Dolžina stroja mm 1335 1272 1360 1280 

Višina stroja mm 1078 1078 1098 1098 

Širina stroja – brez šobe mm 590 604 720 615 

Kapaciteta akumulatorjev V/Ah 24/180 24/180 24/180 24/180 

Teža stroja kg 101 100 111 100 / 111 

Akumulatorski prostor mm 395x405x374 395x405x374 395x405x374 395x405x374 

Glasnost dB (A) 67 67 67 67 

Model Jade 66
Jade 66 je stroj iz serije z najširšo delovno širino, kapacitete 3000m2/h in s kar 

do 50 kilogramskim pritiskom ščetk na podlago, s čemer stroj izjemno dobro 

čisti in je primeren za velike površine. Primeren je za industrijsko uporabo, saj 

je opremljen z aluminijasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta na karoserijo 

stroja s čemer se vibracije ščetke ne prenašajo na stroj.

Model Jade 55c/ct
Jade 55c/ct je naš najmanjši stroj z valjčnimi ščetkami, s teoretično zmogljivost-

jo do 2475m2/h. Z dvema hitro-vrtečimima valjčnima ščetkama z 900 obrati na 

minuto odlično očisti strukturirane površine, površine z večjimi fugami, razmaki 

in površine s protizdrsnimi utori. Obe ščetki z vrtenjem poganjata stroj naprej, 

dodatno pa lahko stroj poganja pogonski motor. Stroj je tudi zelo enostaven za 

vzdrževanje in je optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Stroj z valjčnimi ščetkami, ki 
jih namestimo iz strani
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Podatki za naročanje

Opcijsko

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

Opis Šifra artikla 

3 stopenjski sesalni motor za večjo moč sesanja ADTV0113002 

Utišan sesalni motor ADTV0210005 

Nastavitev hitrosti pogona stroja ADTV0113002 

Sistem za čiščenje z ozonom ADTV0210150 

Cev za točenje čiste vode ADT47610330 

 Opis Šifra artikla Pakiranje 

 
Jade 50 ADTK0200001 1 

 Jade 55 ADTK0200101 1 

 Jade 66 ADTK0200201 1 

 Jade 55c/ct – valjčne ščetke ADTK0200121 1 

① 

PPL ščetka: ni higroskopska, dobra 

obstojnost proti obrabi 

Premer: 105, 285, 345 in 508 mm 

Debelina ščetin: 0,3 do 0,9 mm 

Ø105 PPL 0,3 ADT48902140 (Jade 55c/ct) 

Ø105 PPL 0,4 ADT48902110 (Jade 55c/ct) 

Ø285 PPL 0,6 ADT48901150 (Jade 55) 

Ø345 PPL 0,6 ADT48903020 (Jade 66) 

Ø500 PPL 0,6 ADT48902050 (Jade 50) 

2 

2 

2 

1 

② 

Najlon ščetka: elastična, odlična  

obstojnost proti obrabi 

Premer: 105, 285 mm 

Debelina ščetin: 0,5 mm 

Ø105 ADT48902140 (Jade 55c/ct) 

Ø285 ADT48901140 (Jade 55) 

2 

2 

③ 

Tynex ščetka: za odporna tla,  

primerno za industrijo, za zelo  

trdovratno umazanijo 

Premer: 105, 285, 345, 508 mm 

Debelina ščetin: 1,2 mm 

Ø105 ADT48902130 (Jade 55c/ct) 

Ø285 ADT48901160 (Jade 55) 

Ø345 ADT48903040 (Jade 66) 

Ø500 ADT48902040 (Jade 50) 

2 

2 

2 

1 

④ 

Nosilna plošča: priporočljivo za  

gladke površine 

Premer: 280, 330 in 495 mm 

Filci: 280, 330 in 500 mm 

Ø280 ADT48801020 (Jade 55) 

Ø330 ADT48803010 (Jade 66) 

Ø495 ADT48802010 (Jade 50) 

2 

2 

1 

⑤ 
Akumulator 6V / 180Ah 

Akumulator 12V / 105Ah gel 

NBA3SGH180 

NBA4GL 12NGH 

4 

2 

⑥ 
Polnilec 24V / 30A gel + mokri 

Polnilec 24V / 12A gel + mokri 

SPECBSW2S 

SPECBSW1-S24V12 

1 

1 
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