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Подопочистващи автомати и машини
Floor cleaning automations and machines



 

Theoretical coverage max. 
Working width 660 mm

Theoretical coverage max. 
Working width 550 and 660 mm
Working time up to 5 h

Theoretical coverage max.
Working width 660 mm
Working time up to 4 h

60 litres
mains-operated

60 litres
battery-operated

70 litres
battery-operated

Теоретично покритие макс.
Работна ширина 660 мм

Теоретично покритие макс.
Работна ширина 660 мм
Време на работа до 4ч.

Време на работа до 5ч.

60 л.
Захранване с ел.мрежа

Теоретично покритие макс.
Работна ширина 550 мм и 660 мм

60 л.
Захранване с батерия

70 л.
Захранване с батерия

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA

скорост W | power W

работна ширина мм. | working width mm

смукателна ширина мм.| suction width mm

въздушно течение l/s| air flow max. l/s

ниско налягане mbar | low pressure max. mbar

капацитет на резервоара за разтвор | 

solution tank capacity I

капацитет на резервоара за регенерация |

recovery tank capacity I

четки | brushes

номинално напрежение V | rated voltage V

размер | dimensions l x w x h mm

работно тегло кг.| operating weight max. kg

 1240
550
850
32
110
60

60

1
24
1470x550x1100
324 (180 Ah 5)

RA 66|BM 60 
1240
660
980
32
110
60

60

2
24
1375x680x1100
331 (180 Ah 5)

ПОДОПОЧИСТВАЩА МАШИНА НА БАТЕРИИ      SCRUBBER DRYERS BATTERY VERSION 
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* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

Multiwash

High-speed productivity
Highly effective on “difficult” floors including:
- Non-slip safety floors
- Escalators and travellators
Accessible and removable tanks for fast filling and emptying
Simple and easy to use

Висока скорост на производителност
Висока ефективност при "трудните" етажи, включително:
- Неплъзгащи подове за безопасност
- Ескалатори и травелатори
Достъпни и подвижни цистерни за бързо пълнене и изпразване
Лесна и удобна за ползване

Solaris

750 оборота в минута - цилиндрична четка с високо налягане за 
максимална почистваща способност. Тези почистващи сушилни 
имат 40 см почистваща дължина и двойните резервоари от 15 литра 
запазват компактния си размер, но максимизират производителността.
Почиства до 500 м2 / час, три пъти по-бързо от традиционното 
измиване - и с по-добри резултати.
Почиства и събира, както напред, така и назад
Компактният размер позволява да се почисти под масите и мебелите
Регулируема дръжка за комфорт
Големи задни колела и централно колело за маневреност

750 rpm high pressure cylindrical brush for maximum cleaning performance
This scrubber dryer has a 40cm cleaning width and 
twin 15 litre tanks retain compact size yet maximise productivity
Cleans up to 500m2/ h, three times as fast as traditional 
mopping – and with better results
Scrubbing and solution collection going both forwards and backwards
Compact size can clean under tables and furniture
Adjustable handle for operator comfort
Large rear wheels and centre castor for manoeuvrability
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* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA
мощност W| power W

количество впръскване | spray quantity l/min.

налягане на впръскването | spray pressure bar

въздушно течение | air flow max. l/s

ниско налягане | low pressure max. mbar

капацитет на резервоара за разтвор | 

solution tank capacity I

капацитет на резервоара за регенерация | 

recovery tank capacity I

смукателен маркуч  м.| suction hose m

мрежов кабел м. | mains cable m

размери | dimensions l x w x h mm

тегло кг. | weight kg

SX 44
1570
1,5
4
45
295
14

14

2,5
10
300x420x530
12

SX 344
1580
4,5
9
45
294
30

30

5
10
380x500x780
24

TA 50|K 50
1580
4,5
9
45
333
50

50

5
15
500x860x950
55

SPRAY EXTRACTION MACHINES ЕКСТРАКТОРНА МАШИНА НА БАТЕРИИ

МЕТАЧНИ МАШИНИ     RIDE-ON-SWEEPERS

AKS 80 | BM 108 - AKS 80 | VM 108 - AKS 80 | VDM 108 

AKS 80 | BM 108
overthrow
1

800
1050
1300
108
7,5
batterypetrol

359 w/o Batt.
1560x1020x1300

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA

принцип на почистване|sweeping principle

четки | brushes

работна ширина мм.|working width mm

без странична четка | w/o side brush

с 1 странична четка | with 1 side brush

с 2 странични четки | with 2 side brush

контейнер за отпадъци | waste container I

скорост | speed km/h

напрежение / моторизация | 

voltage / motorization

тегло кг. | weight kg

размери | dimensions l x w x h mm

AKS 80 | VM 108
overthrow
1

800
1050
1300
108
7,5
Hondadiesel

440
1560x1020x1300

AKS 80 | VDM 108
overthrow
1

800
1050
1300
108
7,5
Yanmar

480
1560x1020x1300
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* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

Valet Aqua 20 Heavy Duty

20 litre capacity and compact size tailors 
the machine to smaller cleaning areas
Swivel hose connector allows the vacuum 
to be moved without fear of disconnection
Polyethylene, easy to empty tank for durability and ease of use
Castors give exceptional manoeuvrability
Supplied with a full set of tools

20 литров капацитет и компактен размер приспособяват машината 
към по-малки зони за почистване
Конекторът за въртящ се маркуч позволява вакуумът да се премества 
без страх от прекъсване
Полиетилен, лесен за изпразване резервоар за издръжливост 
и лекота на използване
Колелата осигуряват изключителна маневреност
Доставя се с пълен набор от инструменти

Valet Aqua 75 Industrial

Twin motors give the airflow required for extreme industrial performance
18 gauge stainless steel tank for long lasting durability
Durable trolley with push handle for easy manoeuvrability
Tank hinges on frame for easy “tip and pour” emptying
Supplied with a full set of tools (excludes FM200 fixed floor nozzle)
Easy switch between wet and dry use

Двойните двигатели осигуряват въздушния поток, необходим за 
екстремни промишлени постижения
18 габаритен резервоар от неръждаема стомана за дълготрайност
Трайна количка с дръжка за навиване за лесна маневреност
Панти за танкове на рамката за лесно изпразване
Доставя се с пълен набор от инструменти (с изключение на 
фиксираната дюза за FM200)
Лесно превключване между мокра и суха употреба
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* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

Backpack Vacuums
Прахосмукачка - раница

50W powerful motor
Lightweight – the VBPIIe only weighs 4.5kg
Quick and easy to replace cord system
4 stage filtration for exceptional filtration performance
Supplied with full tool kit
Adjustable harness and waist straps
Easily accessible on / off switch on waist strap

50W мощност на мотора
Лек - VBPIIe тежи само 4.5кг
Бърза и лесна за подмяна кабелна система
4-степенна филтрация за изключителна ефективност на филтриране
Доставя се с комплект инструменти
Регулируем колан за талията
Лесно достъпен превключвател за включване / 
изключване на лентата за талията

ПРАХОСМУКАЧКА    VACUUM CLEANER АКСЕСОАРИ ACCESSORIES
ST 7

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA
мощност W| power W

въздушно течение | air flow max. l/s

ниско налягане | low pressure max. mbar

обем на вълнената филтърна торбичка | 

volume fleece filter bag I

обем резервоар | volume tank I

смукателен маркуч  м. | suction hose m

мрежов кабел м. |mains cable m

размери | dimensions l x w x h mm

тегло кг.  | weight kg

клас на безопасност | safety class

клас на енергийна ефективност |
energy efficiency class

подова приставка |
floor tool combi

21 152 300

огъната тръба |
bent tube
21 003 201

приставка  
за тапицерия |
upholstery tool

21 000 500

приставка  за рязане |
crevice tool
21 000 600

електрическа четка |
power brush 
21 015 200

приставка  за рязане
floor tool
21 017 500

цял смукателен маркуч  2м. |
suction hose complete 2m

21 000 900

торбичка от плат стандартна | 
cloth bag standard
21 000 300

смукателна тръба |suction tube
21 000 200

вълнена филтърна торбичка | 
fleece filter bag
21 000 730

захранващ кабел | power cord
21 000 431

захранващ кабел |
power cord
21 000 431

ST 7
720
31
222
7

11
2
10
350x280x400
4,8
II
B
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* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

Hydromist Lite

Two stage action gives powerful, professional results every time:
58 psi pump sprays cleaning solution into soiled carpets or upholstery
Extracts dirt and stains with its powerful 1100W vacuum motor
Independent spray and vacuum controls
Simple controls for ease of use
Stainless steel wand for durability

Двустепенното действие дава винаги мощни, професионални резултати:
58 psi помпата пръска почистващия разтвор в замърсени килими 
или тапицерии
Извлича замърсявания и петна с мощен вакуумен мотор 1100W
Независим контрол чрез спрей и вакуум
Опростени контроли за лесна употреба
Пръчка от неръждаема стомана за издръжливост

WET/DRY VACUUM CLEANER WITH DRAIN HOSE
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA
мощност W| power W

ъздушно течение | air flow max. l/s

ниско налягане | low pressure max. mbar

обем резервоар | volume tank I

смукателен маркуч  м. | suction hose m

мрежов кабел м. |mains cable m

размери | dimensions l x w x h mm

тегло кг.  | weight kg

клас на безопасност | safety class

брой на двигателите | number ot motors

SW 52|P
2400
116
240
72
2,5
12
650x590x1050
29,5
II
2

SW 52|S
2400
116
240
78
2,5
12
650x590x1050
30
II
2

SW 53|P
3300
175
240
72
2,5
12
650x590x1050
32
II
3

АКСЕСОАРИ ACCESSORIES

SW 53|P
3300
175
240
78
2,5
12
650x590x1050
32,5
II
3

огъната тръба 38 мм
bent tube 38 mm
20 648 000

торбичка от плат | 
cloth bag co
20 563 630

редуцираща част | 
reduction piece
20 539 900

смукателен маркуч 5м., 10м., 15м. |
suction hose 5m, 10m, 15m
20 562 831

чифт гумени чистачки | 
set rubber blades
20 563 431

чифт ленти за четки | set brush strips
20 562 833

хартиена филтърна торбичка |
paper filter bag
20 540 530

микро филтър | micro filter SW 52/53
20 540 530

смукателна тръба 38 мм. |
suction tube 38mm
20 648 100

set squeegee blades
20 874 900

адаптер | adapter
20 661 200

специален приставка  за под |
floor tool special
20 661 130

приставка за килим |
carpet floor tool
20 568 600

инструмент за чистачки /
squeegee tool
20 619 630

подова приставка |floor tool
20 619 530

приставка  за рязане |
crevice tool
20 539 700

инструмент за прах | 
dust tool
20 619 700
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* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

Cimex Cyclone

Полира и разпръсква почистващ препарат
Работи леко на: Винил, керамични подове, неравномерни 
повърхности, бетон, дърво, мокет, каучукови плочки
Cimex тройна четка за голямо покритие, повишена безопасност и 
лекота на използване. Водата се подава през центровете на четките, 
за да се намали разплискването.
Регулиращ вентил за ненатоварване за непрекъсната работа
Функция тих режим: идеален за болници, домове за възрастни и училища
Централен двигател за равномерно налягане на четката

Polishes, spray cleans and scarifies
Makes light work of: Vinyl, Ceramic floors, Uneven surfaces, Concrete, 
Wood, Carpet, Rubber Tiles. Cimex triple-brush action for great finish, 
increased safety and ease of use.
Water delivered through brush centres to reduce splashing
Non-clog solution valve for uninterrupted operation
Belt drive for quiet operation; ideal for hospitals, nursing homes and schools
Central motor for even brush pressure

ЕДНОДИСКОВА МАШИНА     SINGLE DISC MACHINE

ДВОЙНА СКОРОСТ | DUO SPEED

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA

скорост W | power W

работна ширина мм. | working width mm

работна височина мм.| working height max. mm

скорост на четката | brush speed rpm

мрежов кабел м.| mains cable m

размер | dimensions l x w x h mm

тегло кг. | weight kg

Duo speed
1300/1800
400
330
150/300
12
415x550x1200
48,5

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | 

TECHNICAL DATA

скорост W | power W

обем на въздуха | air volume l/s

ниско налягане | low pressure mbar

клас на безопасност | safety class

тегло кг. | weight kg

suction unit GK 400

850
42
172
II
6

Orbis UHS 1500 Folding Handle
Orbis UHS 1500 Сгъваема дръжка

1500 rpm for maximum gloss/shine
Built-in floating pad assembly gives full pad contact
Straight line operation for maximum productivity
Easy and comfortable to use with an adjustable handle height
Folding handle for easy storage.

1500 оборота в минута за максимално полиране/блясък
Вграденият модул за плаваща подложка осигурява пълен контакт на 
подложката. Работа с права линия за максимална производителност
Лесна и удобна за употреба с регулируема височина на дръжката
Сгъваема дръжка за лесно съхранение.
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Машини за почистване на ескалатори
Escalator cleaning machines



* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

Oписание | Description
Работна ширина | Working width

Въздушно течение | Airflow (Max)

Височина на стъпалото | Step Height

Сила на налягане | Water Lift

Захранване | Power Supply

Честота | Frequency

Обща мощност | Total Power

Номиналност | Nominal

Мотор на четката | Brush Motor

Вакуумен мотор | Vacuum Motor

Повдигащо устройство | Lifting Device

Помпи | Pumps

Ленти на четката | Brush Strips

Скорост | Speed

Сила на звука | Sound Level

Резервоар за разтвори | Solution Tank

Резервоар за регенерация | 

Recovery Tank

Размери | Dimensions

Дължина на кабела | Cable Length

Клас на защита | Protection Class

Тегло на машината (нето) |

Machine Weight (net)

Working Weight

Мярка | Measurement
cm
m 3/h
cm
Mbar
V
Hz
kW
Power
W
W
W
W
Qty
Rpm
dp(A)
L
L

cm
m
I/II/III
Kg

Kg

Количество |Amount  
52
162  
18.5-23  
300  
230v / 110v
50
2.29 
1
750
1,500
2 x 250
40
6 
35
72 
15
15

135x53.6x125
30
I
155

170
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Carpet and upholstery maintenance
Поддръжка на килими и тапицерии 



1L 0,5L

Машина за почистване на килими и твърди подови покрития PRO 35
Carpet and hardfloor cleaning machine PRO 35

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | TECHNICAL DATA

Мотор W | Motor W

Четки въртене | Brush rotations U/pM

Ниво на шума при 0,5 м| Noiselevel at 0,5 m

Тегло кг.| Weight kg

Дължина см. | Length cm

Широчина см. | width cm

Височина без / с дръжка в см.|

Height without/with handle cm

Дължина на кабела | Cabel length 230 V/110V

Капацитет на замърсената вода| 

Dirt water capacity l.

Почистващ килим | Cleaning capacity carpet

Почистващ капацитет твърд под| 

Cleaning capacity hard floor

PRO 35
600
483
57,8 dB
21,3
40,5
28,5
23 / 117

10 m/15 m
2,8

до/ bis 100 m²
до/ bis 200 m²

Меко, биологично и естествено 
съединение за почистване 
на килими с ниска влажност

Soft, biological and natural 
compound for low moisture 
carpet cleaning

Меко, биологично и естествено 
съединение за почистване 
на килими с ниска влажност

Soft, biological and natural 
compound for low moisture 
carpet cleaning

Препарат за почистване на тапицерии
Upholstery cleaner

Препарат за почистване на тапицерии
Upholstery cleaner

Препарат за почистване на килими
Carpet cleaner

Препарат за почистване на килими
Carpet cleaner

Сух концентрат 
Разрежда се 1 : 6 вода

dry foam concentrate
dilution rate 1 : 6 water

Сух концентрат 
Разрежда се 1 : 6 вода

dry foam concentrate
dilution rate 1 : 6 water

10kg 1kg
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