
 

SCRUBTEC R 253 B Combi 
Produktivita práce na prvním místě 



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

Veškerá uvedená data mají pouze informativní charakter.  

Cena v akci 

163.999,- 
Objednací číslo 

9087365020 

 

K podlahovým strojům doporučujeme: 

Kartáč MidGrid Medium 

Vyšší účinnost mytí a až 4 x 

delší životnost proti PPL. 

Obj.č.  L08837029 

7.029,- Kč 

  

Držák padů  hladký 

Umožňuje snadné nasazení 

mycích padů.  

Obj.č.  9099671000 

1.743,- Kč 

  

Mycí pady, zelené 

Sada 5 ks Padů střední 

hrubosti pro drhnutí. 

Obj.č. 10001958 

1.544,- Kč 

  

SCRUBTEC R 253 B Combi 
Nejmenší mycí stroj se sedící obsluhou od Nilfisku 

Mikro sedící podlahové stroje byli vyvinuty především se zaměřením na 

produktivitu práce. Tu dokážou zvýšit až o 50%.  

SCRUBTEC R 253 je prvním strojem v kategorii mikro-sedících 

podlahových strojů. Cena je blízká strojům s chodící obsluhou, 

jednoznačnou výhodou je ale rychlost mytí. Ta dosahuje až 6  

km/h. S ohledem na rychlost strojů s chodící obsluhou (běžně     

4 km/h) a vzhledem k mnohem méně náročnému ovládání je   

výsledkem nárůst produktivity až o 50%. 

SCRUBTEC R 253 je ideálním řešením do provozů s lehkým až 

středním znečištěním, jako jsou sklady, komerční plochy, menší 

výrobní podniky či oblast automotive. 

Stroj má intuitivní ovládání, které zjednodušuje zaškolení obsluhy.    

Je vybaven systémem snižujícím rychlost při zatáčení (zvyšuje se 

bezpečnosti obsluhy). Pro dosažení maximální efektivity práce byl 

stroj osazen také systémem pro optimalizaci odběru energie, kte-

rý umožňuje stroji pracovat až 3,5 hodiny na jedno nabití. 

Klíčové vlastnosti stroje: 

 3 stupně elektronického dávkování roztoku (nastavitelné) 

 Systém pro přizpůsobení průtoku roztoku rychlosti  stroje 

 Elektronické spouštění kartáče a lišty 

 Až 3,5 hodiny na jedno nabití díky elektronickému monitoringu 

 Automatické zpomalení při zatáčení (ochrana obsluhy) 

 Všechny ovládací prvky na volantu 

Mycí záběr mm 530 

Přítlak kartáče kg 15-30 

Nádrž roztok/nečistoty l 70/70 

Průtok roztoku  l/min. 0,75/1,5/3 

Provozní rychlost km/h 6 

Plošný výkon teoretický m²/h 3180 

Plošný výkon praktický m²/h 2230 

Celková hmotnost kg 342 

Technický popis 

Mycí pady,  červené 

Sada 5 ks padů pro drhnutí 
podlahy se středním leskem. 

Obj.č. 10001959 

1.588,- Kč 

  

Držák mopu 

Umožňuje převážet vybavení 

pro ruční mytí.  

Obj.č. 9100000688       

1.399,- Kč 

  


