
i-scrub 30EM Pro B

Rund kraft  
møder mobilitet



Avanceret teknologi 
til runde bevægelser

Skrubning med én børste har aldrig været 

nemmere. Avanceret teknologi til runde 

bevægelser er baseret på 1650 omdrejninger pr. 

minut, der simulerer en rund bevægelse uden 

sidekraft, så alle kan betjene den uden oplæring. 

i-scrub 30EM fås i to versionser: Pro-versionen

med en aftagelig strømledning og B-versionen,

der er batteridrevet. i-scrub 30EM er en smart

maskine med masser af kraft. I vandbeholderen

øverst kan du blande dine kemikalier til perfektion. 

For at undgå at beskadige møbler og vægge har vi 

skabt en gummikofanger, så du kan arbejde frit!

Håndtag til hurtig ombytning

Skift længden på   
håndtagene, så de passer til 

arbejdsforholdene. Brug det korte 
håndtag til præcision og en  

ergonomisk stilling. De lange  
håndtag kan bruges til at gå  

hen over ting.

Nem transport

Hjulene gør det nemt at  
tage i-scrub 30EM Pro/B  

med dig, uanset hvor du skal hen.

Med eller uden ledning`?

Den batteridrevne i-scrub 30EM 
giver dig fleksibilitet til at bruge den, 
hvor og hvornår du vil. Med blot ét 

ekstra i-power-batteri kan du  
arbejde 24/7. 



Vigtige 
funktioner

Centraliseret kontrol

Der sidder centraliserede 
kontrolmuligheder midt på 

maskinen. Alle dine  
reguleringsmuligheder, kontakter 

og kontrolelementer er inden  
for rækkevidde af dine  

fingerspidser.

Aftagelig opløsningsbeholder

Opløsningsbeholderen kan nemt 
tages af med en enkelt bevægelse. 

Dette gør den let at fylde, 
genopfylde og rense undervejs  

i arbejdet. 

Lukket dæksel

Designet med det forseglede dæksel 
beskytter motoren mod udsættelse 
af vand. Det tilføjer også et ekstra 
beskyttelseslag til i-scrub 30EM.

Aluminiumsstøbt

Kabinet støbt i aluminium i høj 
kvalitet, der føjer modstand  

og vægt til maskinen, 
 så det høje børstetryk skabes til at 

rengøre mere på mindre tid.

Foldbare hjul

Hvis hjulene forhindrer 
dit arbejde, kan du blot 

folde dem ind.

Bløde greb

Maskinens bløde greb  
garanterer god kontrol og fremragende 

ergonomi for brugeren.
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Tekniske specifikationer

i-scrub 30EM Pro

Anvendelse Skrubning af gulve og tæpper         

Børstehastighed (runde bevægelser)   1650 omdrejninger pr. minut

Effektivt driftsområde   30 cm Ø

Maskinens størrelse (L x B x H)   27 x 23 x 120 cm

Produktets vægt   13,5 kg

Vægt inkl. kasse 17,5 kg

Kabellængde   1100 cm

Vandbeholder 1,7 L

Maskinens materiale        Zinklegering, stål og plast          

Spænding og frekvens (V)   230 V

Motorkraft   250 W

Lydniveau 72 dBA på hårde gulve og 80 dBA på tæpper

i-scrub 30EM Pro B

Anvendelse Skrubning af gulve og tæpper         

Børstehastighed (runde bevægelser)   1650 omdrejninger pr. minut

Effektivt driftsområde   30 cm Ø

Maskinens størrelse (L x B x H)   27 x 23 x 120 cm

Produktets vægt (uden batterier) 12,6 kg

Produktets vægt (med batterier) 14,4 kg

Vandbeholder 1,7 L

Batterispecifikationer for i-power 9 24 V 8,8 Ah

Batterispecifikationer for i-power 14 25,2 V 14 Ah

Driftstid for i-power 9 75 minutter

Driftstid for i-power 14 119 minutter

Opladertype Ekstern

Oplader 110-240 V, 50/60 Hz

Maskinens materiale        Zinklegering, stål og plast          

Spænding og frekvens (V)   230 V

Motorkraft   250 W

Lydniveau 72 dBA på hårde gulve og 77 dBA på tæpper 
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