Podlahové umývacie stroje

SCRUBTEC 334 C

SCRUBTEC 334 C sweep, scrub and dry at the same time
Produktivita stroje je dána rychlostí úklidu, kdy je kombinováno nametání
hrubších nečistot s drhnutím povrchu a sušením v jednom kroku. Mytí a
sušení navíc probíhá při jízdě vpřed i vzad. Nečistoty, ulpělá špína a prach
z podlahy jsou efektivně odstraňovány pomocí 34 cm širokého válcového
kartáče. Pro hlubší péči o podlahu je možno využít také mikro-vláknový
válec, který je jednou z možností doplňkového příslušenství. V provozech,
kde se na podlaze nachází kromě běžného znečištění také objemnější
nečistoty, využijete beze zbytku systém pro zvedání přední sací lišty, který
umožní efektivní nametení všech částic do sběrače. Díky této konstrukci
odpadá nutnost zametání před mytím. Aplikaci množství mycího roztoku
můžete volit ze dvou možností. Tato možnost je dalším řešením, které
vám poskytuje optimální cestu pro účinné a nákladově efektivní mytí.
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Snadná manipulace – Nádrž-v-nádrži pro přenášení jednou rukou a
jednoduché vyprazdňování a plnění
Efektivita – Zametá, myje a suší v jednom kroku
Vysoký mycí výkon – Válcový kartáč se šířkou 34 cm
Produktivita – až 40 minut provozu na jedno nabití
Produktivita – 6 litrů nádrže na roztok a nečistoty
Picture shown may not represent model quoted
Výkon – Lithium iontové baterie 36V
Ergonomie – Mdlo ůže být skopeno, či nastaveno ve fixní, nebo plovou či poloze
Kontrola - OneTouch™ madlo s dotykovým senzorem aktivuje hlavní funkce
Non-stop čištění – Průtok roztoku ve dvou stupních
Bezpečnost – Alarm nedostatku vody chrání stroj proti poškození
Praktické – Stroje je snadné uskladnit a přenášet dky sklopnému madlu a nízké hmotnosti

SCRUBTEC 334 je kompaktní mycí stroj, určený pro rychlé a efektivní mytí tvrdých povrchů. Díky konstrukci umožňuje stroj mytí a sušení při jízdě
vpřed i vzad, tedy i v rozích, zákoutích, či pod stoly a regály. Se strojem SCRUBTEC 334 získáváte lehký a produktivní prostředek s nízkou hlučností
a bateriovým pohonem, určený pro každodenní úklid. Je ideálním řešením pro provozy, jako jsou čerpací stanice, provozovny rychlého občerstvení,
menší prodejny atd.
● Standard equipment
Model

Scrubtec 334

Ref. no.

9087382020

PRODUCT FEATURES
Kompaktný dizajn

●

Lítiový aku

●

Pripravené k okamžitému použitiu (full package)

●

One Touch Button

●

Tank in tank solution

●

Scrubbing and sweeping

●
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Podlahové umývacie stroje

SCRUBTEC 334 C

SCRUBTEC 334 C sweep, scrub and dry at the same time
Technical specifications

Scrubtec 334

Napätie (V)

36

Trieda izolácie

III

Príkon (W)

300

Príkon (kW)

0.3

Príkon sacieho motora (W)

180

Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744)
Teoretický / skutočný výkon (m2/hod)
Prevádzková doba (min.)
Stupeň vibrácie držadla (M/S2)
Prietok vody (l/min)

66 ±3
1360/680
40
< 2.5
0.15/0.3

Nádž na čistiaci / použitý roztok (l)

6/6

Šírka stierky (mm)

340

Prítlak kefy (kg)

Max 12

Rýchlosť kefy (ot/min)

1000

Brush quantity and type

1 Cyl

Dĺžka x šírka x výška (mm)

630x425x400

Celková hmotnosť (kg)

32

Čistá hmotnosť (kg)

25

Prepravná hmotnosť (kg)

30

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment
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