
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Maximálne odhlučnenie, 
maximálna autonómia, maximálna úspora 



 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZDRAVOTNÍCTVO 
Privátne a súkromné  
nemocnice, penzióny. 

UPRATOVACIE 
FIRMY 

DISTRIBÚCIA 
Supermarkety, 
hypermarkety, 
nákupné centrá, 
logistické centrá... 

AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL 
Showroomy, 
automobilové 
predajne... 

SPORT 
Štadióny, športové 
haly, bežecké dráhy, 
športové centrá. 

POHOSTINSKÉ ODVETVIE 
Hotely, zábavné strediská, 
výletné lode. 

ARMÁDA 
Kantíny, závodné 
jedálne, 
kasárne, kotolne. 

VZDELÁVANIE 
Školy, univerzity, 
cirkevné inštitúcie.

JEDLO A NÁPOJE 
Bitúnky, sklady, 
veľkoobchody s ovocím, 
veľké kantíny a jedálne. 

SPOLOČNOSTI 
Súkromné podniky. 

Stavané na údržbové čistenie priestorov väčších 
ako 1000 m². 

 

Nabíjač 
batérie

MAXIMA 
MODELY 

m²/h do Autonómia 
obsluhy 

Pracovný 
záber 

Nádrž na 
roztok 

Nádrž na 
špinavú vodu 

Napája
nie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maximálny čistiaci účinok s maximálnou úsporou. 

 
• ekonomickejšie čistenie a spotrebné náklady 
sú  pod stálou kontrolou 
• šetrenie vodou do 50% a čistiacim 
prostriedkom do 30% 
• väčšia produktivita obsluhy a menší časové 
straty 
• rovnomerný výsledok čistenia po celom 
povrchu plochy 
• nie je požadované žiadne nevyhovujúce 
nastavenie obsluhy alebo plytvanie produktom 
• na použitie sú vhodné všetky typy čistiacich 
prostriedkov a dajú sa kedykoľvek podľa 
potreby zmeniť 
• perfektne vhodné pre akékoľvek čistenie  
• dokonale redukovaná klzkosť podlahy 

1 bandaska 
s čistiacim 
roztokom 

40 náplní 
vody 

16 g 
čistiaceho 
roztoku 

1 m²
čisteného 
povrchu 

Maxima prichádza s novým FNC systémom ako štandardným vybavením, 
ktoré garantuje úroveň hluku nižšiu ako je požadovaný štandard 
bezpečnostných noriem.   
 
• vďaka FNC je možné čistiť so strojom aj v miestach vysoko citlivých na hluk 
• znížená úroveň hluku zabezpečuje prevenciu proti stresujúcemu prostrediu obsluhy, 
čím zvyšuje jej produktivitu 
• prostredníctvom FNC systému sa aj zamestnanec cíti komfortnejšie, keďže nemusí 
nosiť špeciálnu ochranu sluchu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maximálna produktivita, maximálna rýchlosť (4,5 km/h) 
a maximálna autonómia obsluhy do 4 hodín* 

nepretržitej práce na jedno nabitie. 

Na požiadanie môže byť 
nová Maxima vybavená 
palubným nabíjačom 
batérie. 

· Nádrž na špinavú vodu sa 
dá úplne otvoriť, čím je 
zabezpečený plný prístup k  
batériám pre ich 
jednoduchú údržbu a tiež 
na výmeny alebo naplnenie 
bandasky na čistiaci roztok  

· Ovládací panel nového modelu Maximy bol navrhnutý tak aby bol užívateľský nenáročný, tak ako je to 
najlepšie možné. Na uvedenie stroja do chodu iba potlačíte prstom tlačítko trakcie. 
Bt verzia prichádza s dvojrýchlostným vybavením (iba potlačíte tlačítko do polovice, aby ste zapli prvý prevod, 
potlačením tlačítka na koniec dosiahnete maximálnu rýchlosť 4,5 km/h). 
Na zapnutie chodu vzad potlačíte tlačítko smerom dole. 



 

 
 
 
 
 
    
 

Vďaka saciemu motoru 
zabudovanému  
v kryte zbernej nádrže 
je zabezpečené jej 
celkové vyčistenie. 

Špeciálne vyspádované dno nádrže zabezpečuje jednoduchšie 
vyprázdňovanie špinavej vody... 

... ktoré je priamo pripojené k vypúšťacej hadici 

Maximálna hygiena 

Maximálne čistenie vody -  maximálny komfort 
Dvojitý otvor na nádrži na roztok 

Vďaka externému 
indikátoru úrovne vody 
môže mať obsluha 
situáciu vždy pod 
kontrolou. 

Vysoká autonómia bez 
vymieňania vody je 
veľkým benefitom pre 
obsluhu pracujúcu  bez 
prestávok a plytvania 
času. 

 Obsluha môže 
pracovať 
komfortne vďaka 
držiaku na pohárik 
na vrchnom kryte 
vodidla stroja. 
 

Verzia Maximy bez 
vstavaného nabíjača 
batérie ponúka 
užitočný odkladací 
priestor. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Maximálna údržba

Povrch nádrže Maximy má 
lesklý povrch, aby bol 
umývací stroj vždy čistý, 
najmä v takom prostredí ako 
sú nemocnice a medicínske 
zariadenia, kde je to najviac 
potrebné. 

Pravidelné čistenie sacej 
hadice zabezpečuje vždy 
efektívne sanie. 

Sací filter sa dá 
jednoducho vybrať, čím je 
zabezpečené ultrarýchle 
periodické čistenie. 

Vďaka špeciálnemu 
umiestneniu vrchnáka 
filtra sa voda úplne 
vyplaví bez 
akýchkoľvek zostatkov. 

Maximálne regulovacie možnosti 
vďaka novej konzole stierky

Nastavenie zdvihu 
a prítlaku čistiacej 
hlavy je regulované 
cez páku, ktorá je 
umiestnená na 
zadnej časti stroja. 

Maxima predstavuje novú konzolu stierky 
s novým exkluzívnym dizajnom, ktorý 
zaručuje jednoduché nastavenie. 

Stierka sa dá jednoducho 
spustiť aj zdvihnúť 
pomocou  praktickej páky 
na zadnej časti stroja. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yves & Soteco Slovakia, 
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava 
Tel./fax: 02-5341 6571, 5341 87 06 


