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 Technische gegevens E36B E36C E46B  E46C
 Werkbreedte (mm)  360 360  450  450

 Schoonwatertank capaciteit (L)  14  14  28  28

 Vuilwatertank capaciteit (L)  16  16  30  30

 Maximale productiviteit (m²/u)  1.250  1.250  1.600  1.600

 Borstelmotor  12V - 250W 230V - 600W 24V - 350W 24V - 350W

 Zuigmotor  12V - 200W 230V - 200W 24V - 250W 230V - 300W

 Voltage (V)  12  230  24  230

 Batterijen  1 x onderhoudsvrij  -  1 x onderhoudsvrij  -

 Looptijd  1u40min  Onbegrensd  2u40min  Onbegrensd

 Lengte kabel (m)  -  12  -  12

 Gewicht (met batterijen en oplader) (kg)  60 38  96  50

 Afmetingen (mm)  680x450x1000(h)  680x450x1000(h)  830x540x1000(h)  830x540x1000(h)

GEAUTORISEERDE DEALER

 SCHROBZUIGMACHINES

Compact model - Grote prestaties

Het assortiment compacte schrobzuigmachines

Toepasbaar in: bedrijven, scholen, kerken, ziekenhuizen, zwembaden, luchthavens, kleedkamers, winkelcentra, logistieke
centra, schoonmaakbedrijven, restaurants.
Geschikte schroboppervlakken: keramische tegels, marmer, beton, linoleum, natuursteen, steentapijt, etc.

Het bedieningspaneel is
zeer overzichtelijk. 
Het handvat is in hoogte
verstelbaar voor een
optimaal comfort
(ergonomie) voor 
de gebruiker.

De machine kan gemakkelijk
en snel opgevouwen
worden voor het opbergen
of transport.

De borstel of de schrobpad 
kan snel en eenvoudig zonder 
gereedschap worden vervangen.
De speciale parabolische zuigvoet 
zorgt voor een perfecte opzuiging 
tot in de kleinste hoeken.

De tanks hebben een grote
inhoud en kunnen zeer
eenvoudig losgekoppeld
worden om te ledigen, 
te vullen en te reinigen.
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Ergonomische in hoogte 
verstelbare beugel

Gemakkelijk te verwijderen 
zuiverwatertank van 14L

Grote streepvrije wielen

Ingebouwde batterijlader

Ingebouwde 
batterijlader

Verkrijgbaar op batterijen 
(maximale looptijd 1h40) of 230V

Parabolische zuigvoet 
die de borstel volgt

Parabolische zuigvoet 
die de borstel volgt

Gemakkelijk afneembare 
vuilwatertank van 16L

Geschikt voor oppervlakten 
van 200m² tot 1.000m²

Werkbreedte 360mm 
met één borstel

Automatische 
waterstop

Automatische 
waterstop

De E36/E46 compacte schrobzuigmachines zijn uitermate geschikt voor het dagelijks onderhoud 
van kleine oppervlakten van 200 m² tot 1.500 m². 

Ergonomische in hoogte 
verstelbare beugel

Gemakkelijk te 
verwijderen 

zuiverwatertank 
van 28L

Gemakkelijk afneembare 
vuilwatertank 

van 30L

Grote streepvrije wielen

Verkrijgbaar op batterijen 
(maximale looptijd 2h40) of 230V

Geschikt voor oppervlakten 
van 750m² tot 1.500m²

Werkbreedte 460mm 
met één borstel

Transportwiel voor 
verplaatsingen zonder 

schrobben
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