
i-scrub™ 21B 

Małe rozmiary
Wielkie efekty



Oszczędzaj czas  
szorując mechanicznie

Technologia dwuszczotkowa do 

szorowania także pionowych powierzchni.

Regulowana głowica 360° zapewnia

pełną manewrowość. Z silnikiem  

o obrotach 400RPM i dwoma szczotkami

zapewnia doskonałe efekty pracy  

na każdej powierzchni i zadziwiającą

skuteczność. Dozowanie wody  

za naciśnięciem przycisku. Łatwa

konwersja na ręczne narzędzie do

polerowania lub doczyszczania.

Zasilanie bateriami Li-ion.



360 stopni ruchu

Regulowana głowica 360° zapewnia
pracę pod dowolnym kątem w poziomie 

lub w pionie. Zacznij szorować  
wszędzie i zawsze.

Główne 
cechy

Ręczne dozowanie

Możesz ręcznie dozować roztwór
czyszczący przez naciśnięcie

przycisku. Teraz Ty decydujesz  
o jakości czyszczenia.

Łatwe sterowanie

Teleskopowy, ergonomiczny uchwyt
z wygodną rączką. Wszystkie
funkcje sterowania w zasięgu

palców dłoni.

Dwie głowice szorujące

W komplecie dostaniesz dwie
głowice szorujące dla lepszych

efektów pracy na różnych
powierzchniach.



i-scrub™ 21B 

Małe rozmiary
Wielkie efektySpecyfikacja techniczna 

 

Waga i-scrub 21b 3.2 kg

Waga i-scrub 21b handy 2.2 kg

Waga i-scrub 21b handy + walizka 4.2 kg

Wymiary walizki i-scrub (dł. x szer. x wys.) 40 x 36 x 11 cm

Wymiary i-scrub 21b (dł. x szer. x wys.) 15x 25 x 915~1270 mm

Wymiary i-scrub 21b handy (dł. x szer. x wys.) 22 x 9 x 15 cm

Moc 25 W

Napięcie robocze 12 V DC

Ładowarki, V Dostępne dla 110, 115, 230, 240 V

Rodzaj baterii bateria i-power 7* 

Bateria spec. 14.4 V 6.6 Ah

Czas pracy Li-ion 150 minut  

Czas ładowania Li-ion 210 minut

Prędkość obrotowa szczotek 400 RPM

Poziom hałasu W/O pump 72 dB

Poziom hałasu W/T pump 73 dB

Szerokość robocza 21 cm

Minimalny prześwit 95 mm 

Materiał  ABS

Zapakuj swój sprzęt  
i miej go pod kontrolą

i-teamglobal.com

*  Baterie i ładowarkę można zamówić osobno.
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