SCRUBTEC 653 BL Combi
Odolný mycí stroj střední kategorie s vysokou produktivitou

SCRUBTEC 653 BL Combi
Mycí stroj s vyváženým poměrem odolnosti a ergonomie
Cena v akci
Mycí stroj SCRUBTEC 653 BL Combi je představitelem střední kategorie
mycích strojů. Kombinuje v sobě robustnost a výbornou manévrovatelnost .

131.999,Objednací číslo
9087119020

SCRUBTEC 653 je modelem, který získal mezi zákazníky velké
množství příznivců mezi zákazníky v průmyslu, komerční sféře i v
institucích.
Důvodů k úspěchu je několik. Koncept stroje je založen na orientaci na uživatelskou přívětivost. Jeho ovládání je jednoduché a
fyzicky nenáročné. Zároveň jsou využity při výrobě pouze nejhodnotnější materiály, které zabezpečují dlouhou životnost klíčových
komponent. Proto je stroj oceňován také managementem, jako
nákladově efektivní řešení.
Moderní koncepce stroje umožňuje nastavení přítlaku kartáče,
volby rychlosti při jízdě vpřed i komfortní obsluhu při couvání.
Zajímavou možností, zvyšující efektivitu je práce je také doplňkový systém pro elektronické míchání čisticího prostředku.
Klíčové vlastnosti stroje:


Skvělá manévrovatelnost stroje



Možnost nastavení rychlosti jízdy vpřed a komfortní couvání



Indikátor stavu baterií a nabíjení



Nastavitelný přítlak kartáče



Velké víko nádrže pro snadnou údržbu

Mycí záběr



Možnost doplnění o systém přesného dávkování detergentu

Technický popis
mm

530

Přítlak kartáče

kg

25/45

Otáčky kartáče

ot./min.

153

l

55/55

Provozní rychlost

km/h

5,6

Plošný výkon teoretický

m²/h

2970

Plošný výkon praktický

m²/h

1785

kg

186

Nádrž roztok/nečistoty

Celková hmotnost
K podlahovým strojům doporučujeme:

Kartáč MidGrid Medium

Držák padů hladký

Mycí pady, zelené

Mycí pady, červené

Přesné dávkování chemie

Vyšší účinnost mytí a až 4 x
delší životnost proti PPL.

Umožňuje snadné nasazení
mycích padů.

Sada 5 ks Padů střední hrubosti pro drhnutí.

Sada 5 ks Padů pro drhnutí
podlah se středním leskem.

Snižuje náklady na čisticí
prostředky až o 50%.

Obj.č. L08837029

Obj.č. 9099671000

Obj.č. 10001958

Obj.č. 10001959

Obj.č. 9097160000

7.029,- Kč

1.743,- Kč

1.544,- Kč

1.544,- Kč

13.931,- Kč

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 105 Ah
Veškerá uvedená data mají pouze informativní charakter.

