i-scrub 30EM Pro B
Pyörivää tehoa
liikkuvassa
muodossa

Pikavapautuskahva
Kahvojen pituutta voi vaihtaa
työolosuhteiden mukaan. Käytä
lyhyitä kahvoja tarkkuutta
vaativiin tehtäviin ja ergonomian
parantamiseen. Käytä pitkiä kahvoja
siirtyessäsi esteiden yli.

Edistynyt pyörivä
tekniikka
Lattioiden puhdistus yhdellä harjaslevyllä ei
ole koskaan ollut näin helppoa. Edistynyttä
tekniikkaa hyödyntävä yksikkö pyörii 1 650
kierrosta minuutissa. Pyörivään liikkeeseen ei liity
sivuttaisvoimaa, joten laitetta voi käyttää kuka
tahansa myös ilman erityistä koulutusta. i-scrub
30EM on saatavissa kahtena versiona: Proversiossa on irrotettava virtajohto ja B-versiossa
on akku. i-scrub 30EM on näppärä mutta tehokas
laite. Vesisäiliö sijaitsee laitteen yläpuolella, mikä
helpottaa puhdistusaineiden lisäämistä. Laitteessa
on myös kumipuskuri, joka suojaa huonekaluja
ja seiniä vaurioilta ja mahdollistaa huolettoman
työskentelyn.

Johdon kanssa vai ilman?
Akkukäyttöinen i-scrub 30 EM
sopii käytettäväksi missä ja milloin
tahansa. Yhden i-power-vara-akun
kanssa voit työskennellä vaikka
tauotta.

Helppo kuljetus
Pyörien ansiosta
i-scrub 30 EM Pro/B
kulkee helposti mukanasi kaikkialle.

Taittuvat pyörät
Jos pyörät haittaavat työntekoa,
ne voi taittaa syrjään.

Keskeiset

ominaisuudet
Moottorin suojus
Painevalettua alumiinia
Vankka alumiinirunko lisää laitteen
vastusta ja painoa sekä samalla
harjan tuottamaa painetta, mikä
tehostaa ja nopeuttaa puhdistusta.

Suljettu kansirakenne suojaa
moottoria vedeltä ja vahvistaa
i-scrub 30EM -laitteen rakennetta
entisestään.

Irrotettava liuossäiliö
Liuossäiliö on helposti
irrotettavissa yhdellä vedolla.
Tämä helpottaa säiliön täyttöä ja
puhdistusta työskentelyn aikana.

Keskitetty ohjaus
Kaikki säätimet sijaitsevat laitteen
päässä. Näin kaikki toiminnot,
säädöt ja kytkimet ovat helposti
sormenpäiden ulottuvilla.

Pehmeät kahvat
Pehmeät kahvat mahdollistavat
laitteen erinomaisen hallinnan ja
takaavat hyvän ergonomian.

Tekniset tiedot
i-scrub 30EM Pro

TAKUU

1

vuosi

Käyttökohde

Lattioiden ja lattiamattojen puhdistus

Harjan nopeus (pyörivä liike)

1 650 kierr./min

Puhdistusalue

30 cm ø

Laitteen koko (P × L × K)

27 × 23 × 120 cm

Tuotteen paino

13,5 kg

Paino laatikossa

17,5 kg

Johdon pituus

1 100 cm

Puhdasvesisäiliö

1,7 l

Laitteen materiaali

Sinkkiseos, teräs ja muovi

Jännite ja taajuus (V)

230 V

Moottorin teho

250 W

Melutaso

72 dBA kovalla lattialla ja 80 dBA matolla
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Käyttökohde

Lattioiden ja lattiamattojen puhdistus

Harjan nopeus (pyörivä liike)

1 650 kierr./min

Puhdistusalue

30 cm ø

Laitteen koko (P × L × K)

27 × 23 × 120 cm

Tuotteen paino (ilman akkuja)

12,6 kg

Tuotteen paino (akkujen kanssa)

14,4 kg

Puhdasvesisäiliö

1,7 l

Akun tiedot, i-power 9

24 V, 8,8 Ah

Akun tiedot, i-power 14

25,2 V, 14 Ah

Käyttöaika, i-power 9

75 minuuttia

Käyttöaika, i-power 14

119 minuuttia

Laturin tyyppi

Erillinen (off-board)*

Laturi

110–240nbsp V, 50/60 Hz

Laitteen materiaali

Sinkkiseos, teräs ja muovi

Jännite ja taajuus (V)

230 V

Moottorin teho

250 W

Melutaso

72 dBA kovalla lattialla ja 77 dBA matolla
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