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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE 
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Dôvody prečo je vysokotlakový čistič DiBO tá najlepšia voľba: 

Od všestranného až po extrémne ťažké čistenie● Skvelý výkon vo všetkých možných pracovných podmienkach 
Prevádzkový tlak do 1000 barov●  Personalizované výrobky plne zodpovedajúce želaniam zákazníka 

Dodávka vody nie menej ako 1800 l / hod.● Zjednodušená obsluha 
Radiálne čerpadlo v každom stroji● Od jednoduchého po intenzívne použitie Bezkonkurenčné vyhotovenie● 

Elektrický alebo palivový motor. Naši experti vás prevedú od A-Z● Mobilný alebo stacionárny 

Vhodný na nepretržité čistenie podľa uvedeného počtu hodín. 
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Horúca voda na PRÍVESE – PALIVOVÝ MOTOR 
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Čistenie parou je vysoko efektívny a ekologický spôsob dôkladného čistenia. Naparovanie je tiež veľmi jemná technika bez nutnosti nadmerného tlaku (max. 30 

barov) a nízkej spotreby vody. Pri tejto metóde naparovania zostáva povrch vždy nepoškodený. 

VÝHODY: 
 

POUŽITIE: 

● Ekologické/zelené: čistenie parou umožňuje nízku spotrebu vody, ale 
vysoko efektívne čistenie. To je zabezpečené vysokou teplotou (140 °C) 
v kombinácii s relatívne nízkym tlakom (30 barov). 

● Viac možností čistenia: použitie pary znamená, že môžete čistiť aj 
mäkšie a citlivé predmety bez poškodenia povrchu 

● Hĺbkové čistenie a vysoká úroveň hygieny: vysoká teplota (140 °C) 
zaisťuje ľahké odstránenie nečistôt a likvidáciu patogénov, 

baktérií a vírusov. 
● Ako alternatívu na odstraňovanie buriny možno použiť aj paru. 

 ● Boj proti znečisteniu striech a stien, ako je mach a riasy, následkom 
znečistenia z dopravy a múrov ovplyvnených kyslými dažďami a 
vtáčím trusom 

● Odstraňovanie graffiti, náterov, živicových a lepiacich náterov 
● Odstráňuje zvyšky žuvačiek a lišajníkov 
● Čistenie náhrobných kameňov a pomníkov ● Ničenie buriny 
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JMB-S 200/18  30 - 200 bar  180 - 1080 l/h  11,7 kW     50 l  200 l  max. 100 °C  ☑  

JMB-S 250/15  30 - 250 bar  180 - 900 l/h  11,7 kW     50 l  200 l  max. 100 °C  ☑  

JMB-M 200/18  30 - 200  bar  180 - 1080 l/h  11,7 kW            80 l  450 l  max. 100 °C  ☑  

JMB-M 200/30  30 - 200  bar  180 - 1800 l/h  18,0  kW          80 l  450 l  max. 100 °C  ☑  

JMB-M 350/18  30 - 350  bar  180 - 1080 l/h  18,0  kW          80 l  450 l  max. 100 °C  ☑  

JMB-M 500/15  30 - 500  bar  180 - 900 l/h  18,9 kW           80 l  450 l  max. 100 °C  ☑  

JMB-M 500/30  30 - 500  bar  180 - 1800 l/h  31,0 kW           80 l  450 l  max. 100 °C         ☑  

      

 

PODMIENKY ZÁRUKY 



 

www.dibo-sk.com 

Pozorne si prečítajte záručný list uvedený v príručke, ktorú ste dostali so zariadením, a zaregistrujte svoje zariadenie online 

prostredníctvom účtu zákazníka alebo predajcu na www.dibo-sk.com 
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JMB-MG 
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Ekologické čistenie s novým 

DiBO JMB-MG/ME vysokotlakovým prívesom 

 

Dôležité body, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti tohto stroja: 

● JMB-MG je poháňaný výlučne CNG plynom ● CNG nádrže s regulátormi tlaku plynu - okruh regulácie tlaku plynu 
● CNG plyn je v súčasnosti najčistejšie fosílne palivo a s potrebnými bezpečnostnými a detekčnými zariadeniami najmenej nákladné na pumpe ●  70 kW 

GreenBoiler/Ekologický bojler CNG 
● Vodou chladený motor Kubota na plyn CNG so systémom ● Elektronická indikácia hladiny s monitorovaním nízkej hladiny rekuperácie tepla pre nádrž na 

vodu a nádrže na CNG 
● Systém rekuperácie tepla motora znamená, že na zohriatie vody je ●  Umývateľný vodný filter potrebná menšia spotreba energie ●  Štartovanie 

bez tlaku 
● Optimálna bezpečnosť motora CNG, vybavený CAN BUS riadenou ●  Elektronická regulácia tlaku a prietoku 

ECU a riadiacou jednotkou DiBO ●  Ovládanie 24 V a horák 230 VAC 
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JMB-MG 

Nasledujúce body prispievajú k ľahkej obsluhe stroja/výhody: 

● Pri čistiacich prácach nie je potrebné otvárať kryt prívesu. Všetky ● Digitalný displej s joystickom ovládacie prvky a príslušenstvo sú umiestnené 

vzadu na vonkajšej ● 5 ročná záruka 
strane stroja. ● Priateľský k životnému prostrediu 

● Jedinečný úložný systém pre náradie a príslušenstvo ● Úspora spotreby paliva a nákladov 
● Ochranný kryt z dvojstenného polyesteru dostupný v rôznych ● Úspora nákladov na údržbu 

 RAL farbách ● Nízka hlučnosť ≤85 dB 

JMB-MG       OUTPUT 

JMB-MG 249/15 30 - 249 bar 900 l/h 18 kW   70 kW  2 x 75 l 450 l max 110° C 

JMB-MG 249/25 30 - 249 bar 1500 l/h 18 kW   70 kW  2 x 75 l 450 l max 110° C 

JMB-MG 350/18 30 - 350 bar 1080 l/h 18 kW              70 kW  2 x 75 l 450 l max 110° C 

Štandard 

 

 

 

Ochranný kryt v zvolenej  
RAL farbe 

Ochranný kryt vyrobený z dvojstenného 
polyesteru znamená, že je k dispozícii veľa 
farieb RAL, teda aj vaša. Štandardne má 
príves zelený exteriér a tmavosivý interiér. 

 

 

MOŽNOSŤ 
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Voliteľne dostupné s funkciou pary 140 °C (v 30 bar)  

Poznámka: prívesy sú zobrazené ako ilustrácia s rôznymi možnosťami 
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Doležité body, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti tohto stroja: 
● Vodou chladený frekvenčne riadený elektromotor s výkonom 

 0,5 – 6 kW pracujúci na nízkom napätí (48 V), takže nedochádza ●
 Nízke náklady na údržbu 

 k stratám pri konverzii. ● Úspora nákladov na palivo 
- Priateľský k životnému prostrediu ● 70 kW GreenBoiler/Ekologický bojler CNG 
- Výnimočne nízka produkcia hluku ● CNG nádrže s regulátormi tlaku plynu - okruh regulácie tlaku plynu 
- Bezúdržbový s potrebnými bezpečnostnými a detekčnými zariadeniami 
- O 40 % nižšia a lacnejšia spotreba paliva ● Elektronická indikácia hladiny s monitorovaním nízkej hladiny pre nádrž ● Li-ion akumulátor 24,6 kW-48 V 

so systémom BMS bol  na vodu a nádrže na CNG. Percento batérie zobrazené na displeji. 
 vyrobený na mieru a prispôsobený pre čistiace práce. ● Nabíjacie miesto pre batériu je ľahko dostupné na vonkajšej 

● Jednoduché dobíjanie kedykoľvek strane stroja 
● Batéria dodáva svoju energiu čo najefektívnejšie vďaka ● Umývateľný vodný filter inteligentnému riadeniu elektromotora a 

akumulátora ● Štartovanie bez tlaku 
 - Dlhý pracovný čas: 6 hodín vysokotlakového čistenia a ● Elektronická regulácia tlaku a prietoku 
   11 hodín s voliteľnou funkciou pary (SF) ● Ovládanie 24VDC a horák 230VAC 

● Inteligentné riadenie stroja so zbernicou CAN 
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Nasledujúce body prispievajú k ľahkej obsluhe stroja/výhody: 

●Pri čistiacich prácach nie je potrebné otvárať kryt. Všetky ovládacie ● Digitalný displej s joystickom prvky a 
nástroje sú umiestnené vzadu na vonkajšej strane stroja. ● 5 ročná záruka 

● Priateľský k životnému prostrediu 
● Jedinečný úložný systém pre náradie a príslušenstvo ● Úspora spotreby paliva a nákladov 
● Ochranný kryt z dvojstenného polyesteru je dostupný ● Nízka hlučnosť  ≤75 dB v niekoľkých RAL farbách 

JMB-ME   Frequency controlled Li-on   

 OUTPUT 
JMB-ME 170/18 30 - 170 bar 1080 l/h 0,5 tot 6 kW 48V - 24.6 kWh (+ BMS)   70 kW  2 x 75 l 400 l max 110° C 

JMB-ME 200/15 30 - 200 bar 900 l/h 0,5 tot 6 kW 48V - 24.6 kWh (+ BMS)   70 kW  2 x 75 l 400 l max 110° C 

JMB-ME 249/13 30 - 249 bar 780 l/h 0,5 tot 6 kW 48V - 24.6 kWh (+ BMS)   70 kW  2 x 75 l 400 l max 110° C 

Štandard 
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Ochranný kryt v zvolenej  
RAL farbe 

Ochranný kryt vyrobený z dvojstenného 
polyesteru znamená, že je k dispozícii veľa 
farieb RAL, teda aj Vaša.  
Štandardne má príves zelený exteriér a 
tmavosivý interiér. 

 

 

MOŽNOSŤ 

 

 
Voliteľne dostupné s funkciou pary 140 °C (v 30 bar)  

Poznámka: prívesy sú zobrazené ako ilustrácia s rôznymi možnosťami 
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Stacionárne čistiace zariadenia DiBO - najlepšia voľba: 
● Jednodielne alebo viacdielne 
● Pre jedného alebo viacerých používateľov 

● Mimoriadne pevné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele 
● Jednoduchá manipulácia 

  

 
 

 
  
  
  
  

 
  

 
 



 

 

● Čo najhygienickejšie 
● Naši experti vás prevedú od A-Z 
● Personalizované produkty v plnom súlade s 

vašimi želaniami 



 

 

 5 ročná záruka 

 

 



 

 

Super výkonný a silný s 5 ročnou zárukou 
PODMIENKY ZÁRUKY 

zaregistrujte svoj stroj online prostredníctvom účtu zákazníka alebo predajcu www.dibo-sk.com 

Poznámka: Platné pre modely s označením 5Y-záručným logom  

Pozorne si prečítajte podmienky záruky uvedené v príručke, ktorú ste dostali so strojom a   www.dibo-sk.com 14 



 

 

OPÝTAJTE SA NÁS!

 
 

Ing. Peter Beňo – obchodný manager DiBO    mob.: + 421 948 223 631    mail: beno@dibo-sk.com 

      


