
works for you

Productiviteit en 
gebruiksgemak voor 
een uitstekende 
prijs.

SCRUBTEC 453



Schrobben en drogen is nog 
nooit zo simpel geweest.
De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 453 is ontwikkeld om te schrobben en te drogen zonder enige 
moeite. Deze efficiënte schrob-/zuigmachine is ontworpen om uw werk makkelijker te maken.

De SCRUBTEC453 
Robuuste schrob-/zuigmachine  - makkelijk in gebruik en onderhoud – de SCRUBTEC 453 
is een basismachine, simpel, makkelijk en intuïtief te bedienen, zonder enige training. De 
machine is klaar voor gebruik en heeft een grote productiviteit die “works for you”.

De SCRUBTEC 453 is zeer aantrekkelijk geprijsd en de beste keuze als het gaat om het 
schoonmaken van magazijnen, winkels, autoshowrooms, garages, benzinestations en 
vergelijkbare plaatsen. Met de SCRUBTEC 453 krijgt u echt “waar voor uw geld”.

Makkelijk te bedienen. Water en 
borstel kunnen bediend worden 
door twee schakelaars op de 
handgreep. 

De machine is standaard uitgerust 
met 105Ah gel batterijen.

Waterfilter tegen verstoppingen. Doorzichtige slang van de schoon-
watertank om het waterniveau 
makkelijk te controleren.

HOOG RENDEMENT OP EEN MAKKELIJKE MANIER
• Grote zuigkracht voor droge en schone vloeren - zelfs op tegelvloeren 
• Gebogen zuigmond voor 100% droge vloeren, ongeacht het type vloer 
• Vulopening aan voorzijde om de schoonwatertank snel te kunnen vullen 
• Standaard ingebouwde lader, dus klaar voor gebruik

MAKKELIJK EN VEILIG TE GEBRUIKEN 
• Borstel en zuigrubbers zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen zonder gereedschap 
• Geen risico op overlopen van de tank. De zuigmotor wordt beschermd door een vlotter, die de machine uitschakelt wanneer 
   de vuilwatertank vol is.
• Crash veilig: zuigmond laat automatisch los bij het raken van obstakels, dit voorkomt schade aan het pand en/of de machine
• Grote bumper maakt het schoonmaken langs muren makkelijk en voorkomt schade
• Slechts 2 knoppen om borstel en motor te bedienen en veiligheidsschakelaars op de duwbeugel om direct te beginnen met 
   schoonmaken

KOSTENEFFICIËNT 
• Eco-oplossing: laag waterverbruik, door instelbare waterstroom geen verspilling van water. 
• Snel en hygiënisch: de grote vuilwatertank en een afneembaar deksel maken het schoonmaken en onderhoud van de machine 
   gemakkelijk.



Ideaal voor:
• Autoshowrooms
• Garages
• Magazijnen

Afvoerslang met schroefdop 
om het vuile water gecon-
troleerd af te voeren. 

Toegang tot de vuilwatertank 
- makkelijk te legen en schoon 
te maken.

Robuuste polyethyleen 
schoon- en vuilwatertank.

Veiligheidsschakelaar op 
duwbeugel.

Parabolische zuigmond, voor 
een perfecte droging en 
schoonmaakresultaat.

Instelbare tractie, direct met  
een knop op het borsteldek.



works for you

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.
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Nilfisk-ALTO
www.nilfisk-alto.com

Nilfisk-ALTO is onderdeel van Nilfisk-Advance, een van de voornaamste 

fabrikanten en leverancier van professionele schoonmaakapparatuur ter 

wereld. Nilfisk-Advance ontwikkelt al meer dan 100 jaar professionele 

reinigingsapparatuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. 

Nilfisk-Advance heeft verkoopkantoren in 43 landen en is wereldwijd 

vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. Wij hebben fabrieken in 

Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië en wereldwijd meer 

dan 5000 werknemers. In 2009 bedroeg onze wereldwijde omzet 690 

miljoen euro.

Wij leveren hogedrukreinigers, stof- waterzuigers en schrobveegmachines 

van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de schoonmaakbranche en 

de agrarische-, automotive-, bouw- en de industriële sector. Wij geloven 

in duurzame en opbouwende relaties met onze klanten, leveranciers en 

medewerkers. Dankzij onze markt- en klantgeoriënteerde focus blijven 

wij continu in ontwikkeling met innovaties en optimalisatie van onze 

professionele reinigingsmachines: innovatieve, betrouwbare en concurre-

rende producten die de eindgebruiker bij zijn werkzaamheden optimaal 

ondersteunen.

• Ergonomische duwbeugel
• 53 cm werkbreedte, 40 liter tank en een capaciteit van 2120 m2/u 
• Tot 3,5 uur schoonmaken met de standaard 105 Ah gel batterijen
• Indicator batterijniveau direct op het bedieningspaneel
• 34 kg borsteldruk voor de zwaardere schoonmaaktaken
• Laag geluidsniveau zodat schoonmaken overdag en in geluidsgevoelige omgevingen mogelijk is

Hoge productiviteit –
lage onderhoudskosten

TECHNISCHE GEGEVENS SCRUBTEC 453 B COMBI 

Werkbreedte (mm) 530

Zuigmondbreedte (mm) 760

Theoretische oppervlakteprestatie (m2/u) 2120/1272

Werksnelheid (km/u) 4

Tankinhoud, schoon-/vuilwatertank (l) 40/45

Aandrijving batterij (V) 24

Borsteldruk (kg) 34

Borstelmotor (W) 480

Borstelmotor toerental (tpm) 154

Vermogen zuigmotor (W) 330

Aandrijfmotor (W) borstel aangedreven

Afmetingen LxBxH (mm) 1174 x 760 x 980

Gewicht inclusief batterij (kg) 150

KENMERKEN

Batterij uitvoering  •

Automatische borstelstop  •

Automatische waterafslag bij stoppen  •

Geleverd “klaar voor gebruik”  •

Batterijniveau indicator  •

STANDAARD TOEBEHOREN

Zuigmond  •

Batterij 24 V, 105 Ah  •

Ingebouwde lader  •

Borstel  •

ARTIKELNUMMER 9087333020 

Gedistribueerd door:

België - Luxemburg
Nilfisk-ALTO n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070 Brussel
Tel: + 32 (0)2 46 76 040
Fax: + 32 (0)2 46 66 150
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.be

Nederland
Nilfisk-ALTO B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Postbus 60112
1320 AC ALMERE
Tel: + 31 (0)36 54 60 760
Fax: + 31 (0)36 54 60 761
E-mail: info.nl@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.nl


