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Scrubmaster B/E8 oferă rezultate excelente în zone limitate care nu pot fi 

accesate de mașinile convenționale de spălat-uscat pavimente. 

Deosebit de compactă și ușor de manevrat, această mașină permite curățarea 

în modul înainte și înapoi la performanțe maxime de curățare. 

Procesul de curățare începe prin apăsarea unui buton iar întreținerea mașinii 

este la fel de ușoară:  

 Uzura periei poate fi verificată dintr-o privire și înlocuită rapid și ușor, dacă 

este necesar.  

 Bateria litiu-ion a mașinii (B8) poate fi schimbată la fel de ușor. 

 Rezervorul de recuperare cu indicator de nivel de umplere poate fi 

îndepărtat pentru a permite curățarea ușoară a Scrubmaster B/E8 la finalul 

lucrării.  

Ghidonul pliabil al mașinii de spălat-uscat pavimente permite transportul rapid 

la următorul loc de muncă, în portbagajul unei mașini. 

PREZENTARE 
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Performanță ridicată în spații mici 

Ghidonul flexibil 
permite curățarea 
ușoară, de exemplu, 
sub mese 

...sau  vase de toaleta 

Poate accesa fiecare colț: 
Această mașină este 
extrem de manevrabilă 
datorită dimensiunilor 
compacte și ghidonului 
pliabil. 
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MENTENANȚĂ  

Urmăriți în ACEST VIDEO o demonstrație privind eficiența și 
ușurința în utilizare a acestei mașini.  

https://www.youtube.com/watch?v=pgI1QmVeJUo
https://www.youtube.com/watch?v=pgI1QmVeJUo
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• Dacă este posibil,  
curățați complet  
de-a lungul  
coridoarelor sau  
culoarelor 
 

• Când curățați un 
coridor(culoar) sau 
incapere, prima trecere se 
realizeaza pe partile laterale 
si apoi, prin urmare, pe 
centrul 
coridoarelor/incaperilor  

Optimizati-va traseul 
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Lățimea de lucru 33 cm 

Lățimea periei 42 cm 

Performanță de curățare teoretică 1,320 m²/h 

Capacitatea bateriei (B8) 10 Ah 

Timp de funcționare (B8) 60 min 

Numărul de perii 1 perie cilindrică 

Viteza periei 800 rpm 

Rezervor de soluție 7.5 l 

Rezervorul de recuperare 8 l 

Presiunea periei până la 11 kg 

Greutate fără / cu baterie 23 / 25,4 kg 

Nivel de zgomot / nivel de zgomot în modul silențios 58 / 54 dB(A) 

Date tehnice Scrubmaster B/E8 
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Cu obiectivul constant  
de a vă depasi asteptarile, va oferim: 

Transport asigurat la client. 

Punere in functiune si reglaje la 

locatie client 

 Instruirea personalului 

Manual de utilizare si intretinere in 

romana 

Consumabile si asistenta tehnica 

asigurate in perioada de garantie, 

dar si in postgarantie, pe baza 

decontract. 

Garantie: 12 luni 

Mentenanta pe toata perioada de 

garantie  

Piese de schimb si service 

postgarantie minim 10 ani. 
 

Servicii incluse  


