Schrobzuigmachine

Scrubber CT12
Schrobzuigmachine
De CT12 is een zeer compacte schrobzaagmachine die door zijn grote wenbaarheid uitermate geschikt is voor kleine
ruimten. Ook bij het opbergen van dit toestel biedt deze compacte uitvoering tal van mogelijkheden. De
schrobzuigmachine is eenvoudig te bedienen en is voorzien van een waterdebietregeling en optionele toebehoren t.b.v.
Tapijtreiniging (“injection/extraction,” - reiniging). De CT12 is dankzij zijn cilindrische borstel en zijn verwisselbare
rubberen vloerzuigmond inzetbaar op tal van oppervlakken. Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) van dit
toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine gegarandeerd.
Standaard voorzien van:
-Mechanische aandrijving
-Waterdebietregeling
-Cilindrische nylonborstel
-Verwisselbare rubberen vloerzuigmond t.b.v. tapijtreiniging
-Uitbreiding voor tapijtreiniging (“injection/extraction”-reiniging)
-17m electrokabel

CODE
7.01.012.00

PRUIS
EUR
1880.00

MODEL

WERKBREEDTE

CT12

350 – 420

AANTAL
BORSTELS
1

PRODUCTIVITEIT (m²/h)
1300

GELUIDSNIVEAU
dB(A)
70

TANKINHOUD
(L)
12 – 13

AANDRIJVING
220/240V-50Hz

Scrubber CT40 - C50
Schrobzuigmachine
De veelzijdigheid en de competitieve prijs/kwaliteitssverhouding van de CT40 maken van dit toestel een wereldleider in
de categorie schrobzuigmachines. Dit toestel is te verkrijgen in zowel een electrische uitvoering (model C50) als in een
uitvoering met batterijen (model B50). De CT40 is de oplossing voor een brede waaier reinigingsklussen. Dankzij zijn
extreme wendbaarheid is het reinigen van kleine ruimten een koud kunstje. Door de mechanische aandrijving (geen Vsnaren) van dit toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrovbzuigmachine
gegarandeerd. Model B50 wordt excl. 2X(12 VDC) batterijen en batterijlader geleverd.
Standaard voorzien van:
-Mechanische aandrijving
-Batterijspanningsindicatie (alleen bij model CT40-B50)
-Nylonborstel
-Verwisselbare rubberen vloerzuigmond
-Electrokabel (alleen bij model CT40-C50)

CODE
7.01.022.00
7.01.022.01
7.02.611
7.01.110.21

PRUIS
EUR
2760.00
3165.00
195.00
438.00

MODEL
CT40-C50
CT40-C50

WERKBREEDTE

AANTAL
PRODUCTIVIGELUIDSNIVEAU
TANKINHOUD
BORSTELS
TEIT (m²/h)
dB(A)
(L)
500 - 730
1
1750
67
40 - 50
500 - 730
1
1750
67
40 - 50
Batterij (semi tractie) 12V – 97Ah (5h) 2stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)
Batterijlader 230V / 24V – 20A NAT t.b.v. Model B50

AANDRIJVING
220/240V - 50Hz
24V (2x12V)
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Schrobzuigmachine

Scrubber CT60 - BT60
Schrobzuigmachine
De CT60-BT60 schrobzuigmachine is een stille, maar krachtige machine met een zeer grote productiviteit. Na uitgebreid
onderzoek is men voor deze “walk-behind”-vloerreiniger tot een nieuw design gekomen, wat de wendbaarheid ten goede
komt. De CT60-BT60 is uitgerust met 2 contradraaiende nylonborstels, waarbij de borstels rechtstreeks worden
aangedreven. Dankzij een gepatenteerde anti-schuimbeveiliging (AFS-systeem), kan een langere levensduur van de
vacuümmotor worden gegarandeerd. De “hoge-capaciteit-batterijen” zorgen tevens voor een grotere autonomie. Deze
schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor professioneel en industrieel gebruik. Door de mechanische aandrijving
(geen V-snaren) van dit toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine
gegarandeerd. De CT60-BT60 wordt excl. 2X(12 VDC) batterijen en batterijlader geleverd.
Standaard voorzien van:
-Mechanische aandrijving
-Batterijspanningsindicatie
-Electronische snelheidsregeling
-2 contradraaiende nylonborstels
-Verwisselbare rubberen vloerzuigmond
Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):
-LxBxH = (1070x615x1000)mm
-95 kg
PRUIS
EUR
5150.00
293.00
438.00

CODE
7.01.052.01
-7.01.110.11
7.01.110.21

MODEL

WERKBREEDTE

AANTAL
PRODUCTIVIGELUIDSNIVEAU
TANKINHOUD
BORSTELS
TEIT (m²/h)
dB(A)
(L)
600 - 815
2
2250
67
60 - 70
Batterij (semi tractie) 12V – 117Ah (5h) 2stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)
Batterijlader 230V / 24V – 20A NAT

CT60-BT60

AANDRIJVING
24V(2x12V)

Scrubber CT1000 – BT 85
Schrobzuigmachine
De CT100-BT85 is een betrouwbare, robuuste, veelzijdige en zwaar belastbare schrobzuigmachine die speciaal
ontwikkeld is voor reinigen in extreme werkomstandigheden. Deze schrobzuigmachine leent zich het beste voor reiniging
van grote tot zeer grote ruimten. Dankzij een enorme tankcapaciteit (100 liter) een een ruime plaatsvoorziening voor de
batterijen (tot 320 Ah), verzekert deze machine u een lange werktijd en een zeer grote productiviteit. Deze
schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor professioneel en industrieel gebruik. Door de mechanische aandrijving
(geen V-snaren) van dit toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine
gegarandeerd. De CT100-BT85 wordt excl. 4X(6 VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

Standaard voorzien van:
-Mechanische aandrijving
-Batterijspanningsindicatie
-Electronische snelheidsregeling
-2 contradraaiende nylonborstels
-Verwisselbare rubberen vloerzuigmond
Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):
-LxBxH = (1641x880x1075)mm
-173 kg
CODE
7.01.062.11
7.06.622
7.06.631
7.08.623
7.08.633

PRUIS
EUR
8385.00
384.00
483.00
557.00
678.00

MODEL
CT100-BT75R

WERKBREEDTE

AANTAL
PRODUCTIVIGELUIDSNIVEAU
TANKINHOUD
BORSTELS
TEIT (m²/h)
dB(A)
(L)
750 – 1010
2
3100
< 70
100 - 110
Batterij (tractie) 6V – 205 Ah (5h) 4stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)
Batterijlader 230V / 24V – 25A NAT
Batterij (tractie) 6V – 320 Ah – 5h (LET OP: prijs opgegeven per stuk)
Batterijlader 230V / 24V – 50A NAT voor batterij 7.08.623

AANDRIJVING
24V (4x6V)
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Scrubber CT100 - BT75R
Schrobzuigmachine
De karakteristieken van dit toestel zijn identiek aan deze van de CT100-BT85, maar met dat verschil dat de CT100BT75R uitgerust is met 2 cilindrische borstels i.p.v. 2 schijfborstels. Dankzij het cilindrische borstelssysteem van dit
model BT75R wordt er niet alleen gereinigd en gedroogd in één doorgang, maar wordt tevens het grote vuil opgeveegd
en verzameld in een vuilreservoir (15L).
Drie reinigingsmachines in één!
De CT100-BT75R wordt excl. 4X(6VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

Standaard voorzien van:
-Mechanische aandrijving
-Batterijspanningsindicatie
-Electronische snelheidsregeling
-2 contradraaiende nylonborstels
-Verwisselbare rubberen vloerzuigmond
Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):
-LxBxH = (1641x880x1075)mm
-173 kg
PRUIS
EUR
8385.00
384.00
483.00
557.00
678.00

CODE
7.01.062.11
7.06.622
7.06.631
7.08.623
7.08.633

MODEL

WERKBREEDTE

AANTAL
PRODUCTIVIGELUIDSNIVEAU
TANKINHOUD
BORSTELS
TEIT (m²/h)
dB(A)
(L)
750 – 1010
2
3100
< 70
100 - 110
Batterij (tractie) 6V – 205 Ah (5h) 4stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)
Batterijlader 230V / 24V – 25A NAT
Batterij (tractie) 6V – 320 Ah – 5h (LET OP: prijs opgegeven per stuk)
Batterijlader 230V / 24V – 50A NAT voor batterij 7.08.623

CT100-BT75R

AANDRIJVING
24V (4x6V)

Scrubber CT160 - BT85
Schrobzuigmachine
Bij de CT160-BT85 zijn de nieuwste technologiën in een compacte en zeer wendbare uitvoering samengebracht. Met als
resultaat een professionele “ride-on”-schrobzuigmachine (zitmodel), ontworpen om de meest uiteenlopende
reinigingsklussen uit te voeren. Een robuuste, solide machine gerealiseerd volgens een modern design. De
ongeloofelijke wendbaarheid dankt de CT160-BT85 aan zijn buitengewone draairadius. Deze schrobzuigmachine biedt u
een enorm rendement gekoppeld aan een grote productiviteit. De grote tankinhoud en de hoge capaciteit van de
batterijen maken van dit toestel een schrobzuigmachine die ideaal is voor extreme reinigingswerkzaamheden in grote tot
zeer grote ruimten. De mechanische aandrijving (geen V-snaren) van deze machine is tevens de garantie voor een lange
levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine. De CT160-BT85 wordt excl. 6X(6VDC) batterijen en
batterijlader geleverd.
Standaard voorzien van:
-Mechanische aandrijving
-Batterijspanningsindicatie
-Zeer uitgebreid en overzichtelijk bedieningspaneel met display
-Keuzemogelijkheid uit 3 voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma's
-2 contradraaiende nylonborstels
-Verwisselbare rubberen vloerzuigmond
Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):
-LxBxH = (1720x1010x1360)mm
-353 kg
CODE
7.01.072.01
7.08.623
7.01.110.25

PRUIS
EUR
11845.00
557.00
864.00

MODEL
CT160-BT85R

WERKBREEDTE

AANTAL
PRODUCTIVIGELUIDSNIVEAU
TANKINHOUD
BORSTELS
TEIT (m²/h)
dB(A)
(L)
800 – 1010
2
5400
70
145 - 170
Batterij (vol-tractie) 6V – 320 Ah (5h) 6stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)
Batterijlader 230V / 36V – 50A NAT t.b.v. Model B

AANDRIJVING
36V (6x6V)
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