
 
 
 
 

Nabídka pronájmu podlahových mycích strojů, 

V souvislosti s ukončením zakázky úklidu nabízíme jako balíček mycí stroje, které jsou pro nás 

nadbytečné,  

Předpokládaná cena pronájmu na 28 měsíců  je 17 000 Kč bez DPH za oba stroje měsíčně. Po 28 

měsících prodej do vlastnictví za 500 Kč. Dohoda o ceně pronájmu možná. 

Jedná se o stroje BR 700 S EDS (Nilfisk), a stroj  CT160 BT85 podle následujícího popisu a aktuálních 

foto. 

Prohlídka po domluvě v našem skladu na Praze 6 

1.  Mycí stroj  BR 700 S EDS  

Stroj byl používán na mytí velkoplochých chodeb, zakoupen v roce 2008, v provozu občas od 

2012 do 2019. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

2. Mycí stroj CT160 BT85 

Bateriový podlahový mycí automat se sedící obsluhou, který je schopen umýt až 6.175 

m2/hod. Je určen pro mytí velkých ploch. V provozu od  
  

Hlavní přednosti stroje:  

✓ snadná obsluha, dokonalý přehled před stroj a na obě jeho strany 

✓ snadná a rychlá údržba  

✓ velká kapacita baterií s ochranou před hlubokým vybitím  

✓ ocelový rám 

✓ velké nádrže pro dlouhé pracovní intervaly 

✓ SLS – Self Levelling Systém – konstantní přítlak s okamžitou reakcí. 

✓ pohon předního kola pro excelentní manévrovací schopnosti 

✓ Water Level Sensor s indikací 

✓ Předprogramovatelné nastavení pracovních režimů výrazně zvyšuje produktivitu 

 

 

 

 

Technické parametry stroje CT160 BT85 

Pracovní šířka 850mm 



 
 
 
 

Šířka sací lišty 1100mm 

Praktický plošný výkon 5.525 m²/h          

Nádrž na čistou vodu 145 litrů 

Nádrž na špinavou vodu 170 litrů 

Přítlak kartáčů - regulovatelný 60-100kg 

Rychlost pojezdu při mytí / výkon 0 - 6,5 km/hod  /  560W 

Počet kartáčů 2 

Výkon sacího motoru 650W 

Sací výkon 1650mmH2O  -  116m3/hod 

Výkon motoru kartáčů 2 x 400W 

Bateriový blok  36V/360Ah 

Doba provozu na jedno nabití Min. 5,5 hodin 

Nabíjení baterií 8 hodin 

Hmotnost bez baterií 290 kg 

Rozměry (d x š x v) (mm):                   1.720 x 1010 x 1360 
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