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SCRUBTEC 130 E - Małe automaty szorująco-zbierające

DANE TECHNICZNE SCRUBTEC 130E

Szerokość szorowania (mm) 310
Szerokość dyszy ssącej (mm) 321
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 630/310
Podciśnienie maks. (kPa)) 3,5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 3/4
Prędkość szczotki (obr/min) 2100
Volt/częstotliwość (V/Hz) 230/50
Długość x szerokość x wysokość (mm) 400 x 360 x 1150
Ciężar (kg) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72 ± 2
CECHY
Wersja kablowa •
Składany uchwyt do transportowania •
Listwa ochronna wokół układu szorującego •
Przechowywanie przewodu •
Zespolone zbiorniki •
Regulowany uchwyt •
Gotowy do pracy po rozpakowaniu •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SZCZOTKA CYL 310MM MEDIUM BIAŁA 107411860
GUMY SSAWY Z MOCOWANIEM KPL 107411867
NUMER KATALOGOWY

Najlżejszy i najmniejszy automat szorująco-zbierający 

• Łatwa obsługa, niewielka waga, łatwe 
przenoszenie

• Nadaje się do podłóg twardych i wykładzin 
dywanowych (opcja)

• Odłączany kabel o długości 10 m
• Przezroczysty zbiornik roztworu – łatwe 

kontrolowanie poziomu płynu w zbiorniku
• Prosty wyłącznik główny (można wyłączyć 

też pompę roztworu)

SCRUBTEC 130 E to niewielka maszyna 
szorująco-zbierająca, przeznaczona głównie 
do czyszczenia podłóg twardych. Po zasto-
sowaniu opcjonalnego zestawu dywanowego 
ze specjalnymi listwami nadaje się również 
do usuwania plam z dywanów, chodników czy 
niewielkich obszarów wykładzin tekstylnych
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DANE TECHNICZNE SCRUBTEC 234 C

Szerokość szorowania (mm) 340
Szerokość dyszy ssącej (mm) 440
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 1360/680
Prędkość robocza (km/h) 4
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 11/12
Średnica szczotki / padu (mm) 100/ -
Silnik szczotki (W) 320
Nacisk szczotki (kg) 21
Prędkość szczotki (obr/min) 1000
Volt/częstotliwość (V/Hz) 220/240-50/60
Długość x szerokość x wysokość (mm) 620x480x480
Ciężar (kg) 38
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
CECHY
Wersja kablowa •
Składany uchwyt do transportowania •
Regulowany nacisk szczotek •
Przechowywanie przewodu •
Miękki uchwyt •
Regulowany uchwyt •
Głowica szczotek cylindrycznych •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SZCZOTKA CYL. D100X330  PPL L08425200
GUMY DYSZY PU  440 MM \ 17' 9097353000
NUMER KATALOGOWY 9087133020

SCRUBTEC 234 C to szybsza i skuteczniejsza 
alternatywa dla mopowania. Ten kablowy automat 
szorująco-zbierający pozostawia podłogi czyste 
i prawie w 100% suche. Świetnie sprawdza się 
podczas czyszczenia twardych podłóg w ciasnych 
pomieszczeń.

Mycie 4 razy szybsze i skuteczniejsze od mopowania

SCRUBTEC 234 C - Małe automaty szorująco-zbierające

• 4 razy szybszy od tradycyjnego mopowania, 
zbiera brud i nie zostawia niedoczyszczonych 
miejsc

• Unikalna konstrukcja pozwala czyścić  
powierzchnie pod meblami i tuż przy ścianie

• Szorowanie i zbieranie w obu kierunkach: do 
przodu i do tyłu

• Łatwy w transporcie
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DANE TECHNICZNE SCRUBTEC 337.2

Szerokość szorowania (mm) 370
Szerokość dyszy ssącej (mm) 470
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 1480/890
Prędkość robocza (km/h) 4
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 11/12
Średnica szczotki / padu (mm) 370/355
Silnik szczotki (W) 260
Nacisk szczotki (kg) 27
Prędkość szczotki (obr/min) 120
Volt/częstotliwość (V/Hz) 12/ - 
Min. promień skrętu (cm) 85
Długość x szerokość x wysokość (mm) 726x475x446
Ciężar z bateriami (kg) 72
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 64
Klasa zabezpieczenia IP IPX4
Ilość i typ szczotek 1 Disc
CECHY
Automatyczne wyłączenie szczotek •
Automatyczne wyłączenie roztworu •
Regulowany uchwyt •
Prostownik zainstalowany •
Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości •
Obrotowy moduł szorujący •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
BATERIA MONOBLOK 12V 55AH 9098977000
CHARGER BATT. O/B 12V 15A 230V EU KIT 9100000713
SZCZOTKA 14'' Ø370 mm 9099999000
GUMY DYSZY PU  370 MM \ 14' 9100000077
NUMER KATALOGOWY 9087343020

SCRUBTEC 337.2 został zaprojektowany z myślą o 
zwiększeniu wydajności, zwrotności i oszczędności 
czasu i minimalizacji kosztów. Dzięki tym unikal-
nym cechom oraz mozliwości mycia i osuszania 
we wszystkich kierunkach ten automat szorująco-
zbierający jest idealnym narzędziem do pracy na 
małych ograniczonych powierzchniach.

Zasilany bateryjnie - idealny do małych powierzchni

SCRUBTEC 337.2 - Małe automaty szorująco-zbierające

• Znakomity docisk na szczotkę podnosi 
skuteczność mycia

• Regulowany moduł szorujący dla lepszej 
kontroli nad trakcją

• Regulowany przepływ wody
• Szybki i łatwy dostęp do elementów roboc-

zych maszyny
• Transparentna pokrywa zbiornika
• Ergonomiczna, regulowana i składana 

rękojeść
• Duże niebrudzące koła
• Automatyczne włączenie i wyłączenie 

szczotki i systemu podawania wody
• Opatentowany system mocowania i  

demontowania gum ssawy
• Wbudowany prostownik
• System dwuzbiornikowy w jednej obudowie
• Unikalny obrotowy moduł szorujący
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DANE TECHNICZNE SCRUBTEC 343.2 B SCRUBTEC 343.2 B COMBI SCRUBTEC 343.2 E

Szerokość szorowania (mm) 430 430 430
Szerokość dyszy ssącej (mm) 720 720 720
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 1720/1035 1720/1035 1720/1035
Prędkość robocza (km/h) 4 4 4
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 31/30 31/30 31/30
Średnica szczotki / padu (mm) 430/432 430/432 430/432
Nacisk szczotki (kg) 30 30 48
Prędkość szczotki (obr/min) 155 155 150
Volt/częstotliwość (V/Hz) 24/ - 24/ - 220/240-50/60
Min. promień skrętu (cm) 125 125 125
Długość x szerokość x wysokość (mm) 1115x570x1050 1115x570x1050 1115x570x1050
Ciężar (kg) 75 65
Ciężar z bateriami (kg) - 133 -
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65 65 70
Napęd bateryjny 24 24 -
Ilość i typ szczotek 1 Disc 1 Disc 1 Disc
CECHY
Wersja kablowa •
Wersja bateryjna • •
Prostownik zainstalowany • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC 80564310
PROSTOWNIK WEW. 24V 8A 9099388000 9099388000
"SZCZOTKA PROLENE D430MM/17""" L08812891 L08812891
GUMY SSAWY PU 720MM/28 KPL. 9097354000 9097354000 9097354000
NUMER KATALOGOWY 9087319020 9087315020 9087317020

SCRUBTEC 343.2 oferuje znakomite efekty 
czyszczenia zamknięte w kompaktowej konstrukcji. 
Innowacyjny system podnoszenia i opuszczania 
ssawy stopą podnosi komfort użytkowania. 
Elektroniczny system kontroluje zużycie wody. 
Regulowana rękojeść z blokadą bezpieczeństwa i 
zintegrowany system sterowania zapewnia  
operatorowi przyjazną obsługę. SCRUBTEC 343.2 
jest idealny do lekkich i średnich prac. Zapewnia 
przy tym solidność, znakomitą skuteczność pracy, 
bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.

Bardzo zwrotny kompaktowy automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC 343.2 - Małe automaty szorująco-zbierające

• Solidna konstrukcja
• Ekologiczny system podawania wody
• Wysoka skuteczność szorowania
• Płynna regulacja trakcji/docisku
• Szybka i łatwa kontrola poziomu wody przy 

pomocy transparentnego węża
• System podnoszenia i opuszczania ssawy stopą
• Zbiorniki o dużej pojemności
• Wąż spustowy z regulacją
• Regulowana rękojeść
• Zintegrowany system sterowania
• Ledowy wskaźnik poziomu naładowania baterii
• Automatyczne włączanie i wyłączanie szczotki
• Chowane koło transportowe




