SCRUBTEC 337.2
Indrukwekkende
productiviteit
ondanks zijn
compactheid

SCRUBTEC 337.2

works for you

Uitzonderlijke wendbaarheid
verhoogt uw productiviteit
De SCRUBTEC 337.2 is ontworpen om kostbare tijd, energie en geld te besparen en
toch heeft de machine een enorme reinigingskracht.
De SCRUBTEC 337.2 kan zowel schrobben als drogen, zelfs op de moeilijkst
bereikbare plaatsen, zoals onder een tafel. Dit komt doordat de SCRUBTEC 337.2 is
uitgerust met een roterend schrobdek en geïntegreerde zuigmond. Daardoor is het
mogelijk te schrobben en te drogen in alle richtingen, zowel voor- als achteruit.

Bespaar tijd en inspanningen
• Laag geluidsniveau voor schoonmaken overdag en in geluidgevoelige ruimtes
• Ergonomische, verstelbare duwbeugel
Verbeterde productiviteit en wendbaarheid
• Reinigt en droogt zowel voor- als achteruit
• De grote neerwaartse druk van de borstel op het vloeroppervlak zorgt voor een effectieve reiniging
• De borstelaandrijving is eenvoudig in te stellen
• Door de grote zuigslang zijn de zuigprestaties optimaal en laat een perfect droge vloer achter
Eenvoudige bediening en onderhoud
• Gepatenteerd zuigrubbersysteem voor het eenvoudig verwisselen van de zuigrubbers zonder
gereedschap.
• Eenvoudig bedieningspaneel met drie werkstanden
• Makkelijk te manoeuvreren dankzij het compacte formaat en de grote achterwielen
• Ergonomische, verstelbare duwbeugel
• Zeer eenvoudig te bedienen
Bespaar kosten
• Met de instelbare watertoevoer bespaart u tijd en het milieu
• Door verbeterde efficiëntie en eenvoudig onderhoud bespaart u kosten en verhoogt u de
productiviteit

De twee tanks kunnen snel en
makkelijk verwijderd worden;
ze kunnen eenvoudig worden
gevuld, geleegd en gereinigd.

Door de ingebouwde batterijlader
kun je de machine snel en
makkelijk opladen.

Door het compacte design en de
inklapbare duwbeugel kan de
Scrubtec 337.2 makkelijk worden
vervoerd en opgeborgen in
beperkte ruimtes.

De borstel en zuigmond kunnen
eenvoudig worden verwijderd,
schoongemaakt en verwisseld
zonder het gebruik van
gereedschap.

Bij uitstek geschikt
voor:
• Autoshowrooms
• Benzinestations en
kleine winkels
• Garages

Eenvoudig bedieningspaneel
met drie werkstanden.
Transparant deksel voor
eenvoudige inspectie en is
makkelijk te verwijderen en
schoon te maken.

Verstelbare en inklapbare
duwbeugel.

Standaard ingebouwde
lader.

Grote neerwaartse druk van
de borstel op het vloeroppervlak voor een effectieve
reiniging.

Non-marking achterwielen.
Automatisch omkeerbaar
schrobdek voor voor- en
achterwaarts reinigen.

Gepatenteerd zuigrubberbevestigingssysteem.

SCRUBTEC 337.2 - de logische
keuze voor uw werk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laag geluidsniveau voor schoonmaken overdag en in geluidgevoelige ruimtes
Borstelaandrijving eenvoudig in te stellen
Zeer eenvoudig te bedienen
Snel en simpel onderhoud, omdat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
Transparant deksel voor eenvoudige inspectie en functiecontrole
Ergonomische, verstelbare en inklapbare duwbeugel
Zeer compact
Roller bumpers voor het schoonmaken dichtbij wanden
Eén tank systeem
Grote draagbeugel voor het makkelijk legen en vullen
Gepatenteerd zuigrubbersysteem voor het eenvoudig verwisselen van zuigrubbers zonder gereedschap
Batterij niveau indicator

TECHNISCHE GEGEVENS

SCRUBTEC 337.2

Werkbreedte (mm)

370

Zuigmondbreedte (mm)

470

Theoretische oppervlakteprestatie (m2/u) 1480/890
Werksnelheid (km/u)

4

Tankinhoud, schoon-/vuilwatertank (l)

11/12

Aandrijving batterij (V)

12

Borsteldruk (kg)

27

Borstelmotor (W)

260

Borstelmotor toerental (RPM)

120

Vermogen zuigmotor (W)

200

Vermogen borstelmotor (W)

Brush assist

Afmetingen L x B x H (mm)

730 x 470 x 550

Gewicht inclusief batterij (kg)

75

KENMERKEN
Batterij uitvoering

•

Ingebouwde lader

•

Automatische borstelstop

•

Automatische waterafslag bij stoppen

•

Gepatenteerd zuigrubber systeem

•

Zuigmond

9100000077

Batterij 12 V, 55 Ah, onderhoudsvrij

9098977000

Ingebouwde lader

9099793000

Borstel

9099999000

ARTIKELNUMMER

9087343020

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.
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STANDAARD TOEBEHOREN

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 concurrerende producten die de eindgebruiker bij zijn werkzaamheden optimaal
ondersteunen.

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.
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