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Studenovodná wapka PTL-M

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
• Moderný ergonomický dizajn
• Oceľový rám lakovaný práškovou farbou proti korózii
• Vysoko kvalitné materiály ako hrubostenný polyetylén v kombinácii s nehrdzavejúcou oceľou

pre pevnosť, stálofarebnosť a odolnosť proti poškriabaniu
• 2 integrované držiaky
• Veľké a robustné kolesá pre lepšiu mobilitu
• Rýchlospojky na výmenu príslušenstva
• Integrované zdvíhacie oko, aby sa stroje dali ľahko zdvihnúť aj pomocou žeriavu

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Benzínový motor s manuálnym štartovaním s integrovanou palivovou nádržou
• Pre maximálnu efektívnosť, menšiu opotrebovanosť a menej hluku má stroj radiálne

vysokotlakové čerpadlo s 3 keramickými piestmi a ventilmi z nehrdzavejúcej ocele
• Pre dlhšiu životnosť a menšie náklady na údržbu má stroj redukčnú prevodovka
• Regulačný ventil na nastavenie prevádzkového tlaku (iba pri 200 baroch)
• Tlakomer, fi lter hrubých častíc, tlmiče vibrácií
• Pre nižšiu spotrebu paliva automatické voľnobežné otáčky
• Nízkotlakový vstup: spojka GEKA

TYP:  PTL-M 200/18 B
TLAK (bar):  30-200
L/HOD:  240-1080

MAX °C:  40
VÝKON (kW):  10,5 BENZÍN
NÁDRŽ (l):  7

ROZMERY (mm):  1103x768x1033
VÁHA (kg):  94
TRYSKA:  050

https://www.dibo-sk.com/produkt/10-ptl-m


TYP:  IBH 210/15
TLAK (bar):  30-210
L/HOD:  900

ROZSAH °C:  30-150
PRÍKON (kW):  9,4
V:  3x400-50Hz

NÁDRŽ (l):  30
DĹŽKA KÁBLA (m):  5
DĹŽKA HADICE (m):  10

ROZMERY (mm):  1198x726x1137
VÁHA (kg):  175
TRYSKA:  45

Teplovodná wapka IBH-S

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
• Moderný ergonomický dizajn
• Oceľový rám lakovaný práškovou farbou proti korózii
• Vysoko kvalitné materiály ako hrubostenný polyetylén v kombinácii s nehrdzavejúcou oceľou

pre pevnosť, stálofarebnosť a odolnosť proti poškriabaniu
• 2 integrované držiaky
• Brzdový systém pre stabilitu a manévrovateľnosť
• Veľké a robustné kolesá pre lepšiu mobilitu
• Veľký užívateľský panel

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Dvojitý vykurovací systém s 50 kW EKO Boilerom a elektrickým predohrevom pre vyššiu

účinnosť, úsporu paliva a nízke náklady na údržbu
• Pre maximálnu efektívnosť a menej hluku má stroj radiálne vysokotlakové čerpadlo

s 3 keramickými piestmi a ventilmi z nehrdzavejúcej ocele 
• Nízkootáčkový elektromotor (1450 ot./min) pre menšie opotrebenie
• Automatický systém štart / stop s 30s oneskorením vypnutia
• Tlakomer, fi lter hrubých častíc
• Regulačný ventil na nastavenie prevádzkového tlaku
• Dávkovací systém chemikálií a uzáver Quick-fi ll na doplnenie palivovej nádrže
• Dvojitý elektronický systém merania teploty

https://www.dibo-sk.com/produkt/1-ibh-s


Podlahový čistiaci stroj CT-46

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
• Integrovaná hadica na vypúšťanie odpadovej vody pre pohodlné vyprázdnenie nádoby
• Stierka automaticky sleduje stopy, aby sa dosiahli optimálne výsledky sušenia
• Systém CFS pre stredovú distribúciu pracieho prostriedku
• SLS pre stabilný tlak kefy
• Systém EDD navrhnutý pre najvyššie výsledky sušenia a produktivity.
• Systém AFS sa stará o nepenivosť
• Integrovaná nabíjačka batérií
• Prevodovka motora, sací motor a elektrické komponenty vysokej kvality
• Nylonová štandardná kefa s indikátorom maximálnej spotreby

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Samostatná prevodovka motora
• Sanie: 3 stupne s ventilátormi a hriadeľom z nehrdzavejúcej ocele
• Stieracie lišty: vyrobené z latexu použiteľné na 4 stranách
• Kolesá: odolné voči oleju
• Podvozok: dvojitá úprava s pozinkovaním + tlakové liatie
• Ložiská: chránené proti vlhkosti a presakovaniu vody
• Elektrický systém
• Elektromagnetický ventil: s membránou Viton odolnou voči chemickým látkam
• Displej: úroveň nabitia batérie

TYP:  CT46-B50
ŠIRKA PODLAHOVEJ HUBICE (mm):  500
PRACOVNÁ ŠÍRKA (mm):  730
M2/HOD:  2475                  VÁHA (kg):  120

ZDROJ:  24V (2x12 V) BATÉRIA
NÁDRŽ NA ROZTOK (l):  40
NÁDRŽ NA ODPAD (l):  50
ROZMERY (mm):  855x580x1220

https://www.dibo-sk.com/produkt/21-ct46


TYP:  750 E2B
PRACOVNÁ ŠÍRKA KEFY (mm):  750
ŠÍRKA PODLAHOVEJ HUBICE (mm):  750
M2/HOD:  300

ZDROJ:  12V-12Ah (C5)
OBJEM (l):  50
ROZMER (mm):  1030x770x750
VÁHA (kg):  16

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
• Pre malé a stredné priestory
• Pre interné aj externé použitie
• Rukoväť je nastaviteľná v 2 polovičných výškach
• Obrovská kapacita
• Nastavenie tlaku hlavnej kefy
• Patentovaný odpadkový systém
• Podvozok z ocele

Zametací stroj 750 M/E

https://www.dibo-sk.com/produkt/31-750-m-e


Vysávač P13 D

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
• Extrémne tichý vysávač 73 dB (A) s regulátorom výkonu na stroji, vhodný na každý povrch
• Sací výkon až do maximálneho tlaku 270 mbar
• Nastaviteľný výkon
• Robustný podstavec  s 4 gumovými
• Vysoká absorpcia prachu pomocou podlahovej hubice 270 mm
• Integrované úložné zariadenia na všetko príslušenstvo, 10m elektrický kábel a hadicu
• Umývateľný fl isový fi ltračný kôš umožňuje použitie bez fi ltračného vrecka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Otočné pripojenie sacej hadice pre ľahké manévrovanie
• Použitie fi ltračného vrecka je voliteľné, tiež na použitie iba s fi ltračným košom z fl isu
• Obrovský akčný rádius vďaka 10 m napájaciemu káblu (odnímateľný)
• Parkovacia poloha trubice
• Vysoká absorpcia prachu prostredníctvom 270 mm podlahovej hubice Wessel

TYP:  P13 D
M3/HOD:  173
TLAK (mbar):  270

PRÍKON (kW):  0,7 (1x230V)
OBJEM (l):  13
DĹŽKA KÁBLA (m):  10

HLUČNOSŤ (db):  71
ROZMERY (mm):  290x400x405
VÁHA (kg):  4,8

https://www.dibo-sk.com/produkt/40-p13-d


Vysávač na vodu aj prach P80/2 WD

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
• 2 samostatne prepínateľné turbíny, každá s výkonom 1 200 W
• Filter jemných častíc a fi ltračné vrecko z fl isu a fi ltračný kôš na ochranu motora
• Skvelý výkon vďaka 360 mm podlahovým nástrojom
• Odolný podvozok s plastovým kontajnerom
• Integrované rukoväte z nehrdzavejúcej ocele
• Stabilné kovové a pogumované kolesá
• 3m fl exibilná hadica s otočným konektorom
• Integrovaná hadica na vypúšťanie odpadovej vody pre pohodlné vyprázdnenie nádoby
• Zadné strany príslušenstva k zariadeniu sú ľahko prístupné a bezpečne uložené
• Systém odlučovania vody preto ďalšie fi ltračné materiály už nie sú potrebné

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Otočné pripojenie sacej hadice pre ľahké manévrovanie
• Použitie fi ltračného vrecka je voliteľné, tiež na použitie iba s fi ltračným košom z fl isu
• Obrovský akčný rádius vďaka 10 m napájaciemu káblu (odnímateľný)
• Parkovacia poloha trubice
• Vysoká absorpcia prachu prostredníctvom 270 mm podlahovej hubice Wessel

TYP:  P80/2 WD
M3/HOD:  288
TLAK (mbar):  200

PRÍKON (kW):  2,4 (1x230V)
OBJEM (l):  80
DĹŽKA KÁBLA (m):  15

HLUČNOSŤ (db):  82
ROZMERY (mm):  640x900x970
VÁHA (kg):  27,5

https://www.dibo-sk.com/produkt/43-p80-2-wd


PREČO stroje od DiBO?

Predstavenie spoločnosti

Vyrobené v Belgicku

5 ročná záruka na vysokotlakové čističe

Stavané na intenzívne a dlhodobé 10-12hodinové denné používanie 

Zakomponované najnovšie technológie a inovácie

Spoľahlivosť: vlastný výskum, vývoj a výroba so 40-ročnými skúsenosťami 

Vysoký výkon vo všetkých možných pracovných podmienkach

Vysoká kvalita: radiálne čerpadlá vo všetkých vysokotlakových čističoch 
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Spoločnosť SOS Cleaning je výhradným dovozcom čistiacich strojov belgickej značky DiBO 
na Slovenskom trhu. Praktické a ekonomické stroje vyrobené pomocou najnovších technológií. 

Zabudnite na stroje, ktoré sa po pár hodinách práce pokazia a míňajú enormné množstvo energie. 
Spoločnými silami nájdeme pre Vás ideálne čistiace riešenie na mieru!

www.dibo-sk.com
+421 907 744 999
info@dibo-sk.com

Mimoriadne odolné materiály ako hrubostenný polyetylén v kombinácii

s nehrdzavejúcou oceľou pre pevnosť, stálofarebnosť a odolnosť proti poškriabaniu 

Nízka spotreba a hlučnosť

Šetrné k životnému prostrediu: horáky s najmenšími možnými emisiami

a maximálnou účinnosťou

Spoločnosť DiBO plní medzinárodné štandardy kvality ISO 9001

https://www.dibo-sk.com/



