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1--Scrub21 
cu baterii 

- ușor pentru lucrări dificile.
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O mașină de curățat unică și 
versatilă dezvoltată pentru 

profesioniști.
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, .. Scrub21 
cu baterii

i-Scrub 21 se bazeasză pe o
construcție modulară cu un
arbore telescopic și cap reglabil
de curățare. Rezervorul cu
pompă electrică este opțional.

- ușor pentru lucrările dificile.
O  mașină de curățat unică și versatilă
dezvoltată pentru profesioniști.

i- Scrub  21 este conceput cu gândul la utilizator, simplu de
manevrat și economic. Greutatea extrem de redusă de 2,3
kilograme (4,9 lbs) și designul practic îl fac ideal pentru curățare
în zone în care sunt utilizate în prezent metode manuale.
i-Scrub 21 are un mâner „ergonomic”, cu multe caracteristici,
cum ar fi lungimea și unghiul variabil al axului. Bateria de mare
putere asigură autonomie de până la 2-3 ore.
Periile sunt concepute pentru zone greu accesibile, colțuri
și nișe. i-Scrub 21 are un dispozitiv de prindere rapidă a
capului de curățare, pentru înlocuire ușoară.

Cap de 
curățare 
detașabil, cu 
mâner.

Zone greu 
accesibile în 
băi, toalete și 
vestiare etc.

Ideal pentru 
curățarea 
scărilor, spălarea 
și lustruirea 
zonelor greu 
accesibile.

Productivitate optimizată și economie de timp 
Libertate de curățare 

• Scări, podele & plinte • Trenuri, autobuze etc.

• Pereți, plafoane & coloane
• Băi (toalete, duș și gresie)
• Lustruirea pardoselilor din
lemn și piatră

• Bucătării comerciale
• Zone greu accesibile
• Mobilier, mese etc.

I-Scrub 21
Lightweight
facilitează curățarea
pereților de duș și a
faianței.

� 

Opțional

Două mașini 
în una prin 
conversia  
mânerului!

Opțional

Acționare prin 
rulment cu bile. 
Perii special 
concepute 
pentru zone 
greu accesibile.

Caracteristicile produsului:
Zona de spălare: 210 mm 

Interval minim: 95 mm 

Greutatea capului de curățare: 0,9 kg 

Greutate incl. bagheta: aprox. 1, 7 kg

Lungime reglabilă:

Voltaj:

Cutie de viteze cu rulmenți cu bile

Viteză:

CAP  
SCRUBBER
95 MM 
(4 ")

Lungime ajustabilă 
915-1270 mm (36-50 ")

Imaginea exemplifică
modelul Fast Standard 

915-1270 mm 

12 volți DC 

400 rpm 

UNGHI 
ajustabil 
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