
 

 

 

 

 

DATE TEHNICE  
 
SCRUBMASTER B310R 
 
De la Scrubmaster B310 R ne putem aştepta la un rezultat perfect de spălat şi aspirat 
într-o singură trecere rapidă, ideală pentru suprafeţe medii/mari. Operatorul se bucură de 
un loc de condus ergonomic, toate comenzile sunt la îndemâna sa şi oferă o vizualizare 
optimă a suprafeţei de lucru. Depinzând de nevoia curăţeniei, se poate alege între 2 
capete diferite cu perii cu disc (opţional, cu a treia perie pentru spălatul meticulos de 
lângă obstacole) sau capătul cu cilindri, care poate spăla şi colecta murdăria solidă într-o 
singură trecere. Periile laterale opţionale pot lărgi aria de periere până lângă perete. 
 
 
 

Date tehnice Scrubmaster B310 R B310 R 

cilindri 960 discuri 1020 discuri 1230 
Număr de perii 2 3 2 

Lăţime de lucru (cu a treia perie 

laterală opţională)  (cm) 

 
102 (118) 

 
123 

 
96 

Lăţime ştergător podea   (cm) 126 126 126 

Acoperire orară   (m2/h) 7.600 9.250 7.200 

Voltaj  (V) 36 36 36 

Viteză de lucru   (km/h) 7,5 7,5 7,5 

Volum rezervor apă curată (l) 310 310 310 

Volum rezervor apă murdară (l) 310 310 310 

Lăţime fără/cu ştergător podea 
(cm) 

113 / 126 133 / 126 113 / 126 

Greutate fără baterie   (kg) 710 770 713 

Greutate, gata de utilizare   (kg) 1.445 1.624 1.567 

Putere   (kW) 4,09 4,80 4,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCRUBMASTER B310 R CL 
 

Scrubmaster B310 R CL reprezintă nivelul maxim de productivitate şi eficienţă care pot 

fi atinse cu alimentare cu baterie. Două sisteme în unul: 

• O mașină de spălat-uscat pavimente robustă pentru spălat şi aspirat, 

• combinată cu acţiunea grupului de pre-periere cu aspiraţia prafului şi periile laterale 

Rezultatul final este o intervenţie completă de curăţare într-o singură trecere rapidă. 

Puteți alege între 2 lăţimi de lucru, cu posiblitatea de a creşte productivitatea cu 

accesorii precum a treia perie laterală, sistemul de reciclare a apei murdare, dozator 

detergent, până la accesoriul pentru spălatul la distanţă. 

 
Date tehnice Scrubmaster B310 R CL 1020 B310 R CL 1230 

Lăţime de lucru 

(cu a treia perie opţională)   (cm) 

 
102 (118) 

 
123 

Lăţime ştergător podea  (cm) 126 120 

Acoperire orară  (m2/h) 7.100 8.600 

Voltaj    (V) 36 36 

Număr perii  2 3 

Viteză de lucru   (km/h) 7 7 

Volum rezervor apă curată (l) 310 310 

Volum rezervor apă murdară  (l) 310 310 

Lăţime fără/cu ştergător podea.  (cm) 120/126 123/133 

Greutate la gol   (kg) 707 935 

Greutate, gata de utilizare   (kg) 1.787 1.944 

Putere totală (kW) 5,9 7,6 

 

 

 

 

 

 


