
 

SCRUBTEC 343.2 B Combi 
Překvapivá produktivita v kompaktním provedení 



Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Akce platí do 31.12.2017. 

Cena stroje vč. kartáče PPL, sací lišty vč. gum, integrovaného nabíječe a baterie gelové 76 Ah 

Veškerá uvedená data mají pouze informativní charakter.  

Cena v akci 

79.999,- 
Objednací číslo 

9087315020 

 

K podlahovým strojům doporučujeme: 

Kartáč MidGrid Medium 

Vyšší účinnost mytí a až 4 x 

delší životnost proti PPL. 

Obj.č.  909 5692 000 

6.024,- Kč 

  

Držák padů  hladký 

Umožňuje snadné nasazení 

mycích padů.  

Obj.č.  9099671000 

2.019,- Kč 

  

Mycí pady, zelené 

Sada 5 ks Padů střední 

hrubosti pro drhnutí. 

Obj.č. 10001940 

1.205,- Kč 

  

SCRUBTEC 343.2 B Combi 
Kompaktní mycí stroj, prověřený mnoha lety provozu  

Mycí stroj SCRUBTEC 343 druhé generace je oceňován především pro 

výborný poměr výkonu a celkových provozních nákladů.  

SCRUBTEC 343.2 je modelem, který si za mnoho let provozu 

získal bezpočet spokojených uživatelů. Jeho oblíbenost spočívá v 

několika aspektech.  

Prvním aspektem je jednoduchá, promyšlená a zároveň překvapi-

vě robustní konstrukce, umožňující nasazení i v náročnějších pro-

vozech. Druhým je jednoduchost použití v kombinaci s vysokým 

výkonem. Výsledkem je překvapivá produktivita a kvalita mytí.  

Třetím  aspektem jsou celkové provozní náklady, které jsou v po-

rovnání s konkurenčními produkty až několikanásobně nižší. 

Celkový koncept, který nevynechává žádné důležité prvky kon-

strukce mycích strojů v kombinaci s vysokým mycím výkonem a 

možností doplnění o mnoho typů příslušenství předurčili    

SCRUBTEC 343.2 stát se měřítkem ve své kategorii strojů. 

Klíčové vlastnosti stroje: 

 Skvělá manévrovatelnost stroje 

 Možnost nastavení mycí hlavy pro kontrolu trakce stroje 

 LED indikátor stavu baterií 

 Automatický start/stop kartáče 

 Transparentní měrka naplnění nádoby na roztok 

 Elektricky ovládaný průtok roztoku 

Mycí záběr mm 430 

Přítlak kartáče kg 30 

Otáčky kartáče ot./min. 155 

Nádrž roztok/nečistoty l 31/30 

Provozní rychlost km/h 4 

Plošný výkon teoretický m²/h 1720 

Plošný výkon praktický m²/h 1035 

Celková hmotnost kg 133 

Technický popis 

Mycí pady,  červené 

Sada 5 ks padů pro drhnutí 
podlahy se středním leskem. 

Obj.č. 10001941 

1.205,- Kč 

  

Mycí pady,  bílé 

Sada 5 ks padů pro lehké 
mytí s leštícím efektem. 

Obj.č. 10001936 

1.205,- Kč 

  


