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Picture shown may not represent model quoted

Scrubtec 130 E je skvělou možností pro mytí v malých obchodech,
školách, restauracích, kavárnách či čerpacích stanicích. Ideální je také pro
použití v domácnostech. Vertikální konstrukce tohoto malého mycího
stroje je určena především pro mytí tvrdých povrchů. S doplňkovým
příslušenstvím však stroj zvládá také čištění kobercových ploch menšího
rozsahu, jako jsou např. malé textilní plochy ve vstupních prostorách firem.
Používání stroje SCRUBTEC 130 E je jednoduché a to dokonce i ve
stísněných prostorech. Práce je snadná především díky ergonomické
konstrukci madla, která umožňuje ovládání jednou, nebo oběma rukama
najednou. Madlo je možno sklopit velmi nízko, díky čemuž je možno
umývat podlahy také pod nábytkem či regály. Kontrolní prvky jsou
redukovány pouze na dva spínače.
Pro mytí podlahy je možno použít dva typy kartáčů – vysoce výkonný
válcový kartáč na odolnější povrchy a mikro-vláknový válec tam, kde je
třeba velmi šetrná péče. Díky nádrži na roztok o objemu 3 litry a nádobě
na nečistoty o objemu 4 litry je možno používat stroj pro až 20 minut
kontinuálního mytí.
Velkým benefitem je stroje je nízká hmotnost ve spojení s kompaktním
designem. Tato kombinace umožňuje snadný transport kamkoli, kde je
stroj třeba.

• systém nádrž v nádrži (nádrž na roztok a nečistoty možno spojit a přenášet v jedné ruce = snadné plnění a vyprazdňování v jednom kroku)
• použití pro tvrdé povrchy i menší koberce
• ergonomické madlo s možností práce jednou, nebo oběma rukama
• odnímatelný kabel s délkou 10 m
• průsvitná nádoba na roztok pro snadnou kontrolu
• jednoduché ovládání hlavním spínačem + spínačem čerpadla roztoku
• lehké a kompaktní provedení

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

SCRUBTEC
130 E EU

Válcové kartáčeVálcové kartáčeVálcové kartáčeVálcové kartáče

BRUSH CYL 310MM MEDIUM WHITE 107411860 1 ●

Stěrky zadní lištyStěrky zadní lištyStěrky zadní lištyStěrky zadní lišty

SQUEEGEE 321MM 13 KIT 107411867 1 ●

OstatníOstatníOstatníOstatní

2-HAND HANDLE 107413470 1 ●

DETACHABLE CORD 10M EU 107413490 1 ●
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Included accessories Ref. no. Min.
required

SCRUBTEC
130 E EU

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

Model SCRUBTEC 130 E
EU

Ref. no. 107408150

PRODUCT FEATURES

Odpojitelná šňůra ●

Připraveno k okamžitému použití (kompletní balení) ●

Plastový nárazník na palubě ●

Tank in tank solution ●

Dvě rukojeti ●

Technical specifications SCRUBTEC 130 E
EU

Napětí / frekvence (V/HZ) 220-240/ 50-60

Ip třída ochrany X4

Třída izolace I

Příkon (W) 800

Maximální podtlak (KPA) 3.5

Úroveň hlučnosti 72 ± 2 

Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) 630/310

Mycí záběr (MM) 310

Průtok vody (L/MIN) 0.2

Délka přívodní šňůry (M) 10

Nádoba na čistící / použitý roztok (L) 3/4

Šíře stěrky (MM) 321

Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) -

Rychlost kartáče (OT./MIN.) 2100

Brush quantity and type 1 Cylindrical

Délka x šířka x výška (MM) 400x360x1150

Hmotnost (KG) 12
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

SCRUBTEC
130 E EU

Válcové kartáčeVálcové kartáčeVálcové kartáčeVálcové kartáče

BRUSH CYL 310MM CARPET 107411863 1 ○

BRUSH CYL 310MM HARD BLACK 107411861 1 ○

BRUSH CYL 310MM MEDIUM WHITE 107411860 1 ●

BRUSH CYL 310MM MICROFIBRE 107411862 1 ○

OstatníOstatníOstatníOstatní

2-HAND HANDLE 107413470 1 ●

ACCESSORY BAG KIT 107414568 1 ○

CARPET COMPLETE KIT 107411865 1 ○

DETACHABLE CORD 10M EU 107413490 1 ●

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

DETACHABLE CORD 15M EU 107414842 1 ○

DETACHABLE CORD 15M GB 107414843 1
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Accessories Ref. no. Min.
required

SCRUBTEC
130 E EU

MANUAL SUCTION HOSE KIT 107411864 1 □

SQUEEGEE 321MM 13 CARPET KIT 107411868 1 ○

Stěrky zadní lištyStěrky zadní lištyStěrky zadní lištyStěrky zadní lišty

SQUEEGEE 321MM 13 KIT 107411867 1 ●
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