
Soběstačná mycí souprava
Vše čisté a bez Vaší námahy
Udržení čistoty vozíků je s mobilní myčkou jednoduché.
Správné umytí vozíků zajišťuje proškolený dvoučlenný
tým, který umyje a vyčistí spalovací i elektrické vozíky
přímo u Vás. Nepotřebujeme od Vás vodu ani elektřinu
jen volný prostor k mytí. Odvoz a ekologickou likvidaci
odpadu zajistíme.

Ke správné péči o manipulační techniku patří pravidelné mytí
a čištění. Společnost STILL přinesla zcela nový koncept mobilní
myčky, která zajistí ekologické čištění vysokozdvižných vozíků
přímo v provozu zákazníka.

Myčka vozíků,
která přĳede
až k Vám.

• Jediný stroj svého druhu na světě
• Komplexní mytí exteriéru vozíku a interiérových částí
• Zabudovaná čistírna odpadních vod
• Šetrně k životnímu prostředí:

Systémy ADR a ČSN EN ISO 14001:2016



Další služby myčky
Co ještě dokáže?

Dezinfekce
Účinná ochrana proti COVID-19
Úmrtnost virů po dobu 21 dní
Možnost kombinovat s jakýmkoliv
programem nebo samostatně

Čištění na přání
Čištění baterie + bateriového
prostoru
Čištění motoru (spalovací i elek-
trický VZV)

Nejoblíbenější mycí program Super
Co zahrnuje?

Ceník

PŘED a PO
Přesvědčte se sami

Výhody mobilní myčky
Proč právě myčka Still?

Odstranění starého maziva z mazaných
zařízení pomocí tlakového mytí
Opětovné promazání
Odstranění nečistot z podvozku, kabiny
Vyleštění oken
Ošetření plastů ochrannými prostředky
Ekologická likvidace vzniklého odpadu
U el. vozíků oplach bateriového prostoru

Snížení nákladů na údržbu a opravy
Vaší manipulační techniky
Prodloužení její životnosti

Motivace zaměstnanců k lepšímu
chování ke svěřené technice

Čistý vozík = benefit/komfort pro
zaměstnance

Lepší image firmy díky čisté mani-
pulační technice

Spojte se s námi. Náš specialista Vám poradí
a domluví vše od termínu až po realizaci mytí
na Vaší adrese. Díky modernímu ERP systému
pro plánování garantujeme spolehlivou komu-
nikaci. Mobilní obsluha má díky on-line systému
veškeré požadavky na jednom místě a řídí celý

provoz a pořadí mytí vozíků.

Mytí vozíku (STANDARD)
– platí pro AdHoc mytí

Typ vozíku Nosnost do Cena za 1 ks Cena za 1 ks Cena za 1 ks Cena za 1 ks Cena za 1 ks Cena za 1 ks

2 t 3 899 Kč 3 509 Kč 3 158 Kč 2 842 Kč 5 % 10 %Čelní vozík elektrický/ spalovací

Čelní vozík elektrický/ spalovací

Čelní vozík elektrický/ spalovací

Čelní vozík elektrický/ spalovací

2–3,5 t 4 899 Kč 4 409 Kč 3 968 Kč 3 571 Kč 5 % 10 %

3,5–5 t 5 899 Kč 5 309 Kč 4 778 Kč 4 300 Kč 5 % 10 %

Mytí vozíků STANDARD obsahuje: Oplach nečistot z podvozku, kabiny, stožáru a přídavného zařízení tlakovou vodou, promazání stožáru, ekologická likvidace odpadu
vzniklého z mytí vozíku.

5–8 t 6 899 Kč 6 209 Kč 5 588 Kč 5 029 Kč 5 % 10 %

VARIANTA č. 1
(5–10 ks)

VARIANTA č. 2
(11–15 ks)

VARIANTA č. 3
(16–20 ks)

VARIANTA č. 4
(21 ks a více)

(smlouva
na 36 měsíců /
1× ročněmytí

(smlouva
na 36 měsíců /
2× ročněmytí

Nyní ke každému mytí DEZINFEKCE ZDARMA


