
SCRUBTEC 130 E

Szybkie i skuteczne czyszczenie 
nawet trudno dostępnych miejsc
- Najlżejszy i najmniejszy automat szorująco-zbierający



Łatwa wymiana szczotek 

Konstrukcja zbiornika na nieczystości pozwala 
na szybkie i łatwe opróżnianie i czyszczenie. 

Hak z klipsem dla łatwego przechowywania 
kabla

Łatwy dostęp umożliwiający oczyszczenie 
większych zanieczyszczeń. 



SCRUBTEC 130 E to interesujący wybór dla niewielkich 
obiektów handlowych, szkół, restauracji, kawiarni, stacji 
benzynowych, piekarni, sieci fast foodów, hoteli, firm 
sprzątających, a także gospodarstw domowych.

SCRUBTEC 130 E to niewielka maszyna szorująco-
zbierająca do gruntownego czyszczenia podłóg w wąskich 
miejscach. Sprzątanie nim jest znacznie szybsze 
i dokładniejsze niż w przypadku użycia wiadra i mopa.

Lekki i kompaktowy automat 
szorująco-zbierający

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

Obniżając uchwyt można szorować podłogę pod meblami, 
półkami i innymi przeszkodami, a wszystkie funkcje robocze 
uruchamiane są za pomocą jedynie dwóch przycisków.

Mycie i osuszanie odbywa się w jednym przejeździe, 
co znacznie zwiększa wydajność pracy. Elementem 
roboczym jest wydajna szczotka cylindryczna 30 cm lub 
rolka z mikrofibry.

SCRUBTEC 130 E

Opcjonalny wąż do 
ręcznego odsysania.

Zbiornik w zbiorniku 
(3-litrowy zbiornik roztworu 
zamieszczony w 4-litrowym 
zbiorniku na nieczystości).

Solid aluminum frame giv-
ing a very robust design

Nożny przycisk opuszcza-
nia/podnoszenia ssawy

Regulowany uchwyt 
pozwalający na komfortową 
pracę.

Pedał blokady funkcji pracy

10-metrowy, odłączany 
kabel z wygodnym 
miejscem do 
przechowywania



Wygodniejsze i wydajniejsze rozwiązanie 
w porównaniu do tradycyjnych metod

• Łatwość użytkowania, niewielki ciężar, łatwość transportowania
• Elastyczne rozwiązanie do czyszczenia zarówno podłóg 
twardych, jak i wykładzin (opcja)
• Ergonomiczny uchwyt
• Łatwa konserwacja
• Wyjmowany zbiornik
• Odłączany 10-metrowy kabel
• Przezroczysty zbiornik roztworu
• Prosty włącznik/wyłącznik główny

Idalnie nadaje się do czyszczenia
• garaży
• punktów handlowych
• stacji benzynowych
• małych powierzchni biurowych

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.
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DANE TECHNICZNE
Opis SCRUBTEC 130E
Nr katalogowy 107408150
Szerokość czyszczenia (mm) 310
Szerokość ssawy (mm) 321
Przepływ wody (l) 0.2
Pojemność zbiornika roztworu/nieczystości(l) 3/4
Szczotka (ilość) 1
Prędkość szczotki (obr./min.) 2100
Pobór mocy (W) 800
Volt/Częstotliwość (V/Hz) 220-240/50-60
Podciśnienie (kPA) 3.5
Długość kabla (m) 10
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 400 x 360 x 1150
Ciężar bez baterii (kg) 12
Cechy:
Wersja kablowa •
Składany uchwyt •
Zespolone zbiorniki •
Regulowany uchwyt •
Wyposażenie:
Szczotka cylindryczna biała 107411860
Gumy ssawy z mocowaniem 107411867


