
STEP 100
Specjalistyczne urządzenie do czyszczenia na wilgotno schodów ruchomych

Bezpiecznie i skutecznie! 

www.bravos.pl
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JUMA to technologia czyszczenia.
Bezpieczeństwo oryginału.
W kraju i na świecie, kompaktowe urządzenia z �rmy JUMA są uważane 

za produkty najwyższej jakości. 

 

Urządzenia czyszczące Juma są w100% produkowane w Niemczech. 

Proszę zawsze zwracać uwagę na logo JUMA - a będziesz miał gwarancję

oryginału ze wszystkimi świadczeniami serwisowymi.

Czyszczenie, higiena i jakość są niemiecką rodzinną tradycją w JUMA Reinigungstechnik ( technologia chemiczna ) GmbH. 

Od około 20 lat, inżynierowie byli w bliskim kontakcie z wiodącymi �rmami. JUMA przywiązuje szczególną wagę 

do zrozumienia potrzeb klientów oraz wspierania efektywnej pracy. 

W oparciu o wieloletnie doświadczenie jako dostawca maszyn do czyszczenia przemysłowego,  technologia czyszczenia 

JUMA opiera się na mechanice, a nie na elektronice – dlatego urządzenia działają bezproblemowo. 

Ponadto, w przypadku usług, JUMA znana jest z wyjątkowo szybkiego i niezawodnego działania.

Dealerzy JUMA są na całym świecie, zawsze szczegółowo wery�kowani aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.  
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Dlaczego 2 kroki, jeśli 1 wystarczy?

Ci, którzy kładą nacisk na czystość w budynkach publicznych są o krok do przodu z wykonaniem czyszczenia 

dzięki urządzeniom JUMA. Dostają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność z STEP 100 - specjalistyczną maszyną 

do czyszczenia schodów ruchomych na wilgotno  - w jednym kroku.
 

Czyszczenie

W pierwszym etapie, stopnie i piony są czyszczone w ruchu pionowym i poziomym. 

Dzięki zintegrowanym szczotkom o różnej długości i materiale, różne typy

zabrudzeń są szybko eliminowane.

Widoczna czystość odzwierciedla styl budynku. Jest to imponujące zwłaszcza kiedy czyszczenie i naprawa bieżni mogą 

być znacznie zredukowane przy zastosowaniu  odpowiedniej maszyny do mycia, przy oszczędności kosztów 

konserwacji i personelu. Bezpieczeństwo dla użytkowników schodów ruchomych, jak również spokój 

ducha zarządców budynków publicznych zapewniają wytyczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

JUMA oznacza 
niezawodną jakość. 
Innowacyjny design 
i dobre niemieckie 
     imię świadczące 
        o wysokiej jakości 
             produktów



STEP 100

Bardzo prosty w użyciu. Czyści bardzo dokładnie. Ekonomiczny !

Prędkość

Schody wyłączą się z użytkowania tylko na krótki okres 

czasu, na przykład podczas zamknięcia budynku. 

STEP 100 jednocześnie czyści pionową i poziomą 

powierzchnię schodów.Natychmiast po oczyszczeniu 

- dzięki zaawansowanemu systemowi odsysającemu 

– schody ruchome są natychmiast dostępne 

dla użytkowników.

JUMA STEP 100 jako jedynej maszyny do czyszczenia 

na wilgotno schodów ruchomych. 

Potrzebne jest tylko jedno działanie: 
Dzięki szybkiej regulacji za pomocą klucza, automat 
do czyszczenia STEP 100 idealnie pasuje do schodów 
ruchomych różnych producentów, o różnej wysokości 
i szerokości.

Bezpieczeństwo
Nie jest konieczna obsługa serwisu ruchomych schodów 
podczas czyszczenia. W przypadku dostania się wody 
do systemu schodów, mogą one zostać uszkodzone. 
JUMA znalazła rozwiązanie: zaawansowany układ odsysający 
zapobiega przedostaniu się wody do wnętrza schodów. 
Zintegrowane przesuwane koła umożliwiają łatwe i szybkie 
przenoszenie z użyciem minimalnego wysiłku. Dzięki 
aktywnemu hamulcowi, urządzenie jest zablokowane i nie 
porusza się po schodach. 
Dlatego STEP 100 jest bezpiecznie ulokowane na schodach.

Środowisko i zrównoważony rozwój

Zastosowanie wody i chemikaliów musi być dostosowane
 i dozowane w zależności od stopnia zabrudzenia. 

Obudowa maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej 
i wytrzymałego aluminium, zbiorniki są zbudowane 
z bardzo odpornego i wodoszczelnego tworzywa .
Maszyny czyszczące Juma są bardzo trwałe.

Dla wszystkich typów schodów

www.bravos.pl

Specjalistyczne urządzenie do czyszczenia 
na wilgotno schodów ruchomych.
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Jakość wykonania

Niemiecka jakość wykonania dla wszystkich 

części. Tak więc koszty eksploatacji 

są minimalne. 

Jeśli to konieczne, skrobak szczotki 

głównej i szczotki mogą być szybko 

i łatwo wymieniane z obu stron . 

Ergonomia

STEP 100 jest krótki i zwarty, więc idealne pasuje do 
niewielkich samochodów dostawczych i mieści się 
do windy.20-litrowy zbiornik wody jest zintegrowany 
i może być łatwo transportowany dzięki wbudowanym 
uchwytom.

STEP100 może być dogodnie transportowany 
i użytkowany przez jedną osobę. 

Komfort operatora

Panel sterowania w STEP 100 jest prosty i intuicyjny. Klawiatura jest 

jasna i zwięzła.Symbole są praktycznie oczywiste, nawet przy barierach 

językowych.3 zaprogramowane cykle czyszczenia, odpowiednie 

do różnych stopni zabrudzenia.



biuro@bravos.plwww.bravos.pl

BRAVOS S.C. ul. Słowiańska 57
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. : +48 957 288 138
Tel./fax
Tel.kom.:

: +48 957 288 139
+48 606 666 118
+48  604  893  666

STEP 100
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Dane techniczne:

Dł. x szer. x wys. : 1094 x 540 x 1001 mm
Szerokość robocza: 520 mm
Poziom hałasu : 78 ± 2 dB (A )
Masa własna: 164 kg
Zasilanie sieciowe: 110 V i 230 V / 50/60 Hz / 2,300 W
Zbiornik roztworu: 20 l
Zbiornik na brudną wodę : 20 l
Wysokość stopnia min : . 185 mm
Wysokość stopnia max : . 235 mm
Ilość szczotek : 15

Programy czyszczenia
1. Podstawowe czyszczenie: 15 s
2. Utrzymanie czystości: 27 s
3. Intensywne czyszczenie: 39 s

Urządzenie jest łatwo przenoszone w następne miejsce,
aby wyczyścić pozostałączęść schodów

  

The automatic escalator wet-cleaning machine



Czyści do samej krawędzi - i znacznie szybciej!

600
Turbo maszyna do czyszczenia na mokro pochylni ruchomych
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JUMA to technologia czyszczenia.
Bezpieczeństwo oryginału.
W kraju i na świecie,
za produkty najwyższej jakości. Urządzenia czyszczące Juma są w100% 
produkowane w Niemczech. 

Proszę zawsze zwracać uwagę na logo JUMA - a będziesz miał 
gwarancję oryginału  ze wszystkimi świadczeniami serwisowymi.

www.bravos.pl

Czyszczenie, higiena i jakość są niemiecką, rodzinną tradycją w JUMA Reinigungstechnik ( technologia chemiczna ) GmbH.  

JUMA przywiązuje szczególną wagę do zrozumienia potrzeb klientów oraz wspierania efektywnej pracy. W oparciu 
o wieloletnie doświadczenie jako dostawca maszyn do czyszczenia przemysłowego, technologia czyszczenia JUMA 
opiera się na mechanice, a nie na elektronice – dlatego urządzenia działają bezproblemowo. 
Ponadto, w przypadku usług, JUMA znana jest z wyjątkowo szybkiego i niezawodnego działania. 

 

 



Po co się zmagać, kiedy jest szybsza i dokładniejsza alternatywa?

Pochylnie ruchome  są zaprojektowane, aby pomóc ludziom dostać się szybciej z punktu A do punktu B. 
TRAVEL 600 jest nieprawdopodobnie skuteczny z dokładnym cyklem czyszczenia, który usuwa również 
te zabrudzenia blisko krawędzi.

Odpowiedź na presję czasu: podciśnienie!

W przeciwieństwie do konwencjonalnych maszyn do czyszczenia, TRAVEL 600 opiera się na bardzo skutecznym i bezpiecznym 
systemie mechanizmu próżniowego. W tym celu odpowiednia technologia, interakcja szczotki i ssanie jednostki są kluczowe. 
Tylko poprzez wytworzenie podciśnienia, brud może być całkowicie rozpuszczony i usunięty bez przedostania się wody 
do wnętrza mechanizmu.
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Ergonomia

TRAVEL 600 może być dogodnie transportowany i użytkowany przez jedną osobę.
15 litrowy zbiornik na wodę  jest zintegrowany i łatwo transportowany dzięki 
wbudowanym uchwytom.

.

Doświadczeni użytkownicy wiedzą:
Pod presją,  potrzebne jest podciśnienie!

JUMA oznacza
niezawodną jakość.
Innowacyjny design
i dobre niemieckie
     imię świadczące
         o wysokiej jakosci
              produktów



Formuła 1 dla pochylni ruchomych. Szybko i skutecznie!

Prędkość

TRAVEL 600 umieszcza się na podeście. 

Wystarczy je raz zablokować - nie jest konieczna żadna 

specjalna regulacja. Urządzenie działa, gdy pracuje 

pochylnia ruchoma. Co więcej, pochylnia ruchoma 

może być użyta zaraz po czyszczeniu.

 

Bezpieczeństwo

Masa głowicy czyszczącej utrzymuje TRAVEL 600 pewnie 
i bezpiecznie na miejscu. 

Moc ssania jest mocna i niezawodna, dzięki 
kompaktowym urządzeniem ssącym z optymalnym 
monitorowaniem podciśnienia - nawet jeśli obce 
przedmioty są zasysane i zablokują urządzenie. 

Woda nie może dostać się do wnętrza pochylni 
ruchomych, nasze urządzenie wyłącza się natychmiast 
w przypadku wystąpienia zakłóceń.
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Komfort pracy operatora

z różnymi poziomami zużycia wody. 

Program jest dobierany w zależności od stopnia
zabrudzenia i prędkości roboczej pochylni ruchomej. 

Sygnał ostrzegawczy, kiedy zostaną zassane 
ciała obce i zabraknie dostawy wody. 

W tym przypadku głowica czyszcząca podnosi 
się automatycznie i wyłącza się urządzenie. 

Ciała obce mogą być usunięte przez proste
 wyciągnięcie wałka ssącego.



Jakość wykonania

Znakiem rozpoznawczym TRAVEL 600 
jest jego wyjątkowo duża liczba wiązek 
włosia - gwarancja jakości i higieny.

 

Środowisko naturalne 
i zrównoważony rozwój

Urządzenia czyszczące JUMA są szczególnie trwałe. 
Używamy wysokiej jakości aluminium i stali nierdzewnej 
w oparciu o udokumentowane doświadczenie. 

Woda i środki chemiczne mogą być wykorzystywane 
ekonomicznie dzięki 3 programom dostosowującym 
dozowanie do stopnia zabrudzenia.

 

600
Turbo maszyna do czyszczenia na mokro pochylni ruchomych
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Czyszczenie

Zgrana formuła: 
energia mechaniczna + woda + detergent.

Maszyna jest wyposażona we włosie o różnych 
długościach do czyszczenia i dokładnego 
ukierunkowania wody. 

Są one ułożone w kształt klina i przeciwbieżnie. 
Próżnia pomiędzy szczotkami zwiększa
dolot powietrza i optymalizuje zasysanie 
zanieczyszczeń.



BRAVOS S.C. ul. Słowianska 57
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. : +48 957 288 138
Tel./fax   : +48 957 288 139
Tel.kom. : +

+48 604 893 666
48 606 666 118

www.bravos.pl      biuro@bravos.pl

   

Dane Techniczne

Dł. x szer. x wys.: 1195 mm x 536 mm x 930 mm
Szerokość pracy: 2 x 200 mm
Poziom hałasu 78 ± 2 dB (A)
Waga: 126 kg
Zasilanie: 110 V & 230 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy: 3.000 W
Zbiornik na wodę czystą: 15 l
Zbiornik na wodę brudną: 15 l
Wydajność powietrza: 162 m³/min
Ciśnienie tłoczone: 300 mbar
Ilość szczotek: 4
Liczba rolek ssących: 2

600
Turbo maszyna do czyszczenia na mokro pochylni ruchomych
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