i-scrub™ 21B
Kleine moeite.
Groot resultaat.

Bespaar tijd met
mechanisch schrobben
De i-scrub 21B beschikt over twee schijven
die de flexibiliteit bezitten om zelfs verticale
oppervlakken te schrobben. Verder is hij uitgerust
met een verstelbare kop die 360 o kan draaien.
Met een krachtige motor die als hij twee schijven
gebruikt goed is voor 400 rpm, geeft deze
machine de gebruiker de mogelijkheid om elk
oppervlak uiterst krachtig te schrobben. Het
reinigingsmiddel kunt u handmatig doseren met
één druk op de knop. Maak van uw machine in een
handomdraai een polijstmachine, die dankzij de
i-power 7 batterij dezelfde kracht levert.

360o draaivermogen
De verstelbare kop kan 360o draaien en
is zo flexibel dat u onder elke hoek kunt
reinigen, zowel horizontaal als verticaal.

Belangrijkste
kenmerken

Twee borstelkoppen
De i-scrub 21B is uitgerust
met twee borstelkoppen,
waardoor hij een nog hoger
mechanisch vermogen
produceert en nauwe spleten
en moeilijke hoeken kan reinigen.

Centrale bediening
De in hoogte verstelbare
telescoopstang is gemakkelijk
te hanteren via de handgreep.
Allehandelingen, schakelaars en
knoppen zijn binnen handbereik.

Handmatig doseren
U kunt het reinigingsmiddel naar
eigen inzicht handmatig doseren
met een druk op de knop. Zo kunt u
schoonmaken op uw eigen manier.

Al uw materiaal in
één tas handig bij elkaar

Technische specificaties
Gewicht i-scrub 21B

3,2 kg

Gewicht i-scrub 21B handy

2,2 kg

Gewicht i-scrub 21B handy + tas

4,2 kg

Afmetingen i-scrub tas (l x b x h)

40 x 36 x 11 cm

Afmetingen i-scrub 21B (l x b x h)

15 x 25 x 915~1270 mm
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Afmetingen i-scrub 21B handy (l x b x h) 22 x 9 x 15 cm

V1.01-20171213

Vermogen

25 W

Stuurspanning

12 V DC

Lader

Verkrijgbaar in 110, 115, 230 en 240 V

Voeding

i-power 7-batterij*

Specificaties batterij

14,4 V | 6,6 Ah

Gebruiksduur lithium-ion

150 minuten

Oplaadtijd lithium-ion

210 minuten

Toerental borstels

400 RPM

Geluidsniveau zonder pomp

72 dB

Geluidsniveau met pomp

73 dB

Schrobgebied

21 cm

Minimale tussenruimte

95 mm

Materiaal

ABS

*Batterij en lader kunnen apart besteld worden.
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