WARUNKI WYNAJMU MASZYN
Główne założenia wynajmu maszyn stosowane przez firmę ROKA - BIS oraz wyjściowe stawki
najmu maszyn:
• minimalny okres najmu wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy,
• po 36 miesiącach klient może kupić najmowaną maszynę w aktualnej w danym dniu
cenie katalogowej pomniejszonej o rabat 90%,
• maszyny objęte są pełną gwarancją przez cały okres najmu,
• gwarancja nie obejmuje zużywających się elementów eksploatacyjnych
• gwarancja na baterie obejmuje wady fabryczne w całym okresie najmu ( np. zwarcie
na celi lub gwałtowna duża utrata pojemności baterii). Stopniowe skrócenie czasu
pracy maszyny spowodowane naturalnym zużyciem baterii nie jest podstawą do
roszczeń gwarancyjnych,
• wszelkie przeglądy maszyn są ujęte w cenach najmu – klient nie płaci za nie osobno
aczkolwiek nie stosujemy sztywnych okresów przeglądów maszyn,

Stawki miesięczne netto przy wynajmie długoterminowym :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TTB 1840
TT4045
TTB 4045
TTB 4055
TTB 4055T
TTB 6055 T
TTV 5565
TTV 678/300
TTV 678/400

–
–
–
–
–
–
–
–
–

400 zł
350 zł
600 zł
650 zł
800 zł
1100 zł
1190 zł
1900 zł
2250 zł

Poniżej znajduje się opis poszczególnych maszyn.
Istnieje również możliwość krótkoterminowego wynajmu maszyn.
Więcej informacji: sklep@roka.szczecin.pl
Do powyższych stawek należy dodać koszt transportu chyba, że firma wynajmująca sama
odbiera i oddaje maszynę.
UWAGA: zapłata za taki wynajem pobierana jest z góry. Przy takim wynajmie obowiązuje
również taka sama procedura sprawdzania klienta jak przy sprzedaży na przelew.
W przypadku zalegania z zapłatą za wynajem powyżej jednej raty wynajmu maszyna zostanie
natychmiastowo zabrana.

Numatic
TT 1840
kompaktowy automat szorująco – zbierający
zasilanie sieciowo ~230V
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do
czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie
posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z
tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, górny zbiornik z wodą
brudną demontowywalny, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz
ssawę zdolną do dużych wychyłów zależnie od kierunku pracy. Maszyna
przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych na małych i
średnich powierzchniach oraz trudno dostępnych miejscach. Jednocześnie
zmywa i osusza powierzchnie. Wygodne napełnianie zbiornika oraz łatwe i
szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe od dużej średnicy.

DANE TECHNICZNE TT 1840
Wydajność
teoretyczna
Szerokość pracy
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Zasilanie
Przewód
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność zbiornika
Waga
Wymiary
Wyposażenie standardowe:
- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- przewód zasilający
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów

~1050m2/h
400mm
400 W
300 W
~220-240V
21m
150 obr./min.
1x400 mm
1x14”
2x18 l
38,5 kg (bez wody)
880x1132x520 mm

Numatic
TT 4045
automat szorująco – zbierający
zasilany sieciowo ~230V
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do
czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie
posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z
tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich
podzespołów oraz unoszoną głowicę ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna
przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych.
Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do
czyszczenia małych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie wężem
rozciągliwym oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węże
spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość mycia zbiorników.

DANE TECHNICZNE TT 4045
Wydajność
teoretyczna
Szerokość pracy
Moc silnika
szczotki
Moc silnika ssawy
Zasilanie
Długość przewodu
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność
zbiornika
Waga
Wymiary

Wyposażenie standardowe:
- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- przewód zasilający
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów PadLoc

~1600m2/h
450mm
1500 W
1000W
~230V
21m
150 obr./min.
1x450 mm
1x16”
2x40 l
57 kg
470x890x1180mm

Numatic
TTB 4045
automat szorująco – zbierający
zasilanie bateryjne
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do
czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie
posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z
tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich
podzespołów oraz unoszoną głowicę ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna
przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych.
Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do
czyszczenia małych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie wężem
rozciągliwym oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węże
spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość mycia zbiornika oraz
zintegrowany, wbudowany prostownik.

DANE TECHNICZNE TTB 4045
Wydajność
teoretyczna
Szerokość pracy
Moc silnika
szczotki
Moc silnika ssawy
Zasilanie (24V)
Czas pracy z
bateriami
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność
zbiornika
Waga
Wymiary
Wyposażenie standardowe:
- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów PadLoc

~1600m2/h
450mm
400 W
400 W
Baterie żelowe 100
Ah
2,5 h
100 obr./min.
1x450 mm
1x16”
2x40 l
126 kg
470x1030x1160
mm

Numatic
TTB 4055T
automat szorująco – zbierający
zasilanie bateryjne z trakcją
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z własnym napędem
(trakcją), przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket,
kamień, gres itp.). Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali
nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na
uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz unoszoną głowicę
ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna przeznaczona jest do codziennego
zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie.
Doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich powierzchni.
Wygodne napełnianie wężem rozciągliwym oraz łatwe i szybkie wylewanie
wody poprzez duże węże spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość mycia
zbiornika oraz zintegrowany, wbudowany prostownik – ładowarka.

DANE TECHNICZNE TTB 4055T
Wydajność
teoretyczna
Szerokość pracy
Moc silnika
szczotki
Moc silnika ssawy
Zasilanie (24V)
Czas pracy z
bateriami
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność
zbiornika
Waga
Wymiary
Wyposażenie standardowe:
- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów PadLoc

~2000m2/h
550mm
400 W
400 W
Baterie żelowe 100
Ah
2,5 h
100 obr./min.
550mm
20”
2x40 l
142 kg
560x1060x1160mm

Numatic
TTB 6055T
automat szorująco – zbierający
zasilanie bateryjne z trakcją
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z własnym napędem
(trakcją), przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket,
kamień, gres itp.). Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali
nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na
uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz unoszoną głowicę
ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna przeznaczona jest do codziennego
zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie.
Doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich powierzchni.
Wygodne napełnianie za pomoca węża rozciagliwego oraz łatwe i szybkie
wylewanie wody poprzez duże węże spustowe. Komfort pracy zwiększa
łatwość mycia oraz zintegrowany, wbudowany prostownik.

DANE TECHNICZNE TTB 6055T
Wydajność
teoretyczna
Szerokość pracy
Moc silnika
szczotki
Moc silnika
ssawy
Zasilanie (24V)
Czas pracy z
bateriami
Obroty
Szerokość
szczotki
Szerokość pad
Pojemność
zbiornika
Waga
Wymiary
Wyposażenie standardowe:
- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów PadLoc

~2200m2/h
550mm
400 W
400 W
Baterie żelowe 100
Ah
2,5 h
100 obr./min.
550mm
20”
2x60 l
164 kg
550x1280x1160mm

Numatic TTV 5565
automat szorująco – zbierający
zasilanie bateryjne z trakcją
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do
czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie
posiada główne elementy wykonane ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane
z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do
wszystkich podzespołów oraz unoszony zbiornik ułatwiający dostęp do pomp,
akumulatorów oraz silnika ssącego. Maszyna przeznaczona jest do
codziennego zmywania posadzek twardych na średnich i dużych
powierzchniach. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Wygodne
napełnianie zbiornika dzięki specjalnemu wężowi oraz łatwe i szybkie
wylewanie wody poprzez węże spustowe, wbudowany dozownik chemii to
tylko część atutów urządzenia. Komfort pracy zwiększa własny napęd
(trakcja), wbudowany prostownik oraz system regulacji szerokości pracy.

DANE TECHNICZNE TTV 5565
Wydajność
teoretyczna
Szerokość pracy
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Moc silnika trakcji
Zasilanie (24V)
Czas pracy z
bateriami
Obroty

2750 m2/h
regulowana 550 /
650mm
2x400 W
600 W
480 W
Baterie żelowe 200
Ah
3,5 h

200 obr./min.
2x 280mm / 2x
Szerokość szczotki
330mm
Szerokość pad
2x 11” / 2x 13”
Pojemność zbiornika 2x 85 L
Pojemność
5L
dozownika
Roztwór podawany
1 / 1,5 / 2 / 4 %
Waga
287 kg
1052 x 1391 x 1142
Wymiary
mm
Wyposażenie standardowe:
- szczotki czyszczące 4szt (2x280mm + 2x330mm)
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyty padów

Numatic Vario TTV 678
automat szorująco – zbierający
zasilanie bateryjne z siedziskiem oraz trakcją
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do
czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie
posiada solidną ramę nośną, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam
odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz
rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna
przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych.
Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do
czyszczenia dużych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie z przodu
oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe. Komfort pracy
zwiększa wbudowany dozownik chemii (0%,1%,1,5%,2%,4%) regulowana
szerokość pracy, łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowany
prostownik. Urządzenie objęte roczną gwarancją.

DANE TECHNICZNE TTV 678
300T
Wydajność
~3000-5000 m2/h
teoretyczna
Szerokość pracy
650/750/850mm
Moc silnika
3x400 W
szczotki
Moc silnika
1x400 W
ssawy
Zasilanie (24V)
300 Ah
Czas pracy
6h minimum
Obroty
120-200 obr./min.
Szerokość
3x300 mm
szczotki
Szerokość pad
3x12”
Pojemność
2x120 l
zbiornika
Waga
500kg
Wymiary
1676x1425x1050mm
Wyposażenie standardowe:
- szczotki czyszczące
- ssawa zbierająca 1050mm
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów 606155 - 3szt
- ssawa 850mm 606165

Numatic
Vario TTV 678
automat szorująco – zbierający
zasilanie bateryjne z siedziskiem oraz trakcją
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do
czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie
posiada solidną ramę nośną, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam
odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz
rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna
przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych.
Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do
czyszczenia dużych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie z przodu
oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe. Komfort pracy
zwiększa wbudowany dozownik chemii (0%,1%,1,5%,2%,4%) regulowana
szerokość pracy, łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowany
prostownik. Urządzenie objęte roczną gwarancją.

DANE TECHNICZNE TTV 678 400T
Wydajność
teoretyczna
Szerokość pracy
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Zasilanie (24V)
Czas pracy
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność
zbiornika
Waga
Wymiary
Wyposażenie standardowe:
- 3x szczotki czyszczące
- ssawa zbierająca 1080mm
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów 606155 - 3szt
- ssawa 850mm 606165

~3000-5000 m2/h
650/750/850mm
3x400 W
1x400 W
400 Ah
8h
120-200 obr./min.
3x300 mm
3x12”
2x120 l
564kg
1676x1425x1050mm

