
i-scrub 30EM Pro B

Orbitale kracht  
met mobiliteit



Geavanceerde orbitale  
technologie

Schrobben met één schijf is nog nooit zo eenvoudig 

geweest. De geavanceerde orbitale technologie is 

gebaseerd op 1650 RPM en simuleerde een orbitale 

beweging zonder zijwaartse kracht, zodat iedereen 

de machine zonder training kan bedienen. De i-scrub 

30EM is verkrijgbaar in twee versies: de Pro-versie 

met een afneembaar netsnoer en de B-versie op 

batterijen. De i-scrub 30EM is een handige machine 

met veel kracht. Het waterreservoir bovenaan zorgt 

ervoor dat reinigingsmiddelen perfect worden  

gemengd. Een rubberen bumper voorkomt schade 

aan meubels en muren, om helemaal vrij te werken!

Handgreep met snelkoppeling

Pas de lengte van de handgrepen 
aan de werkomstandigheden aan. 
Gebruik de kortehandgreep voor 

precisie en een ergonomische  
positie. De langehandgrepen 

kunnen worden gebruikt om over 
obstakels heen te komen.

Eenvoudig transport

De wielen maken het gemakkelijk  
om de i-scrub 30 EM pro / B  

overal mee naartoe te nemen.

Met of zonder netsnoer?

De i-scrub 30 EM met batterijvoeding 
biedt u de flexibiliteit om het apparaat 
te gebruiken waar en wanneer u maar 

wilt. Met slechts één extra i-power 
batterij kunt u 24/7 werken.



Belangrijke 
functies

Gecentraliseerde besturingselementen

De gecentraliseerde bedieningselementen 
bevinden zich bovenaan de machine.  

Alle regelaars, schakelaars en bedienings- 
elementen zijn binnen handbereik.

Afneembaar oplossingreservoir

Het oplossingreservoir is gemakkelijk 
afneembaar met een enkele beweging. 

Dit maakt het eenvoudig om het  
reservoir tijdens het werken (bij) te  

vullen en te reinigen. 

Afgesloten behuizing

De afgesloten behuizing beschermt  
de motor tegen water en zorgt  

bovendien voor extra bescherming 
voor de i-scrub 30EM. 

Gegoten aluminium

Gegoten behuizing van zwaar 
aluminium geeft de machine extra 

weerstand en gewicht, waardoor de 
borsteldruk verhoogd wordt en  
u sneller een groter oppervlak  

kunt schoonmaken.

Opvouwbare wielen

Als de wielen tijdens het werken  
in de weg zitten, kunt u ze  

gewoon opvouwen.

Zachte handgrepen

De zachte handgrepen van de machine  
garanderen uitstekende controle en 

ergonomie voor de gebruiker.
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Technische specificaties 
 
 
i-scrub 30EM Pro 

Toepassing         Schrobben van vloeren, tapijten         

Borstelsnelheid (orbitaal)   1650 rpm

Effectief werkgebied    30 cm ø

Afmetingen machine (l x b x h)   27 x 23 x 120 cm

Gewicht product    13,5 kg

Gewicht in doos  17,5 kg

Kabellengte    1100 cm

Schoonwaterreservoir 1,7 liter

Materiaal machine         Zinklegering, staal en plastic          

Spanning & frequentie (V)    230 V

Motorvermogen    250 W

Geluidsniveau  72 dBA op harde vloer & 80 dBA op tapijt
 
 
i-scrub 30EM Pro B 

Toepassing         Schrobben van vloeren, tapijten         

Borstelsnelheid (orbitaal)   1650 rpm

Effectief werkgebied    30 cm ø

Afmetingen machine (l x b x h)   27 x 23 x 120 cm

Gewicht product (zonder batterijen) 12,6 kg

Gewicht product (met batterijen) 14,4 kg

Schoonwaterreservoir 1,7 liter

Batterijspecificatie i-power 9 24 V 8,8 Ah

Batterijspecificatie i-power 14 25,2 V 14 Ah

Bedrijfsduur i-power 9 75 minuten

Bedrijfsduur i-power 14 119 minuten

Type oplader Extern

Oplader 110-240 V, 50/60 Hz

Materiaal machine         Zinklegering, staal en plastic          

Spanning & frequentie (V)    230 V

Motorvermogen    250 W

Geluidsniveau  72 dBA op harde vloer & 77 dBA op tapijt
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