
i-scrub 30EM Pro B

Napęd orbitalny
plus pełna 
mobilność



Zaawansowana 
technologia  

orbitalna

Szorowanie jednotarczowe nigdy nie było 

łatwiejsze. Zaawansowana technologia orbitalna 

symulująca 1650 RPM bez sił odśrodkowych. 

Teraz każdy może pracować taką maszyną nawet 

bez szkolenia. Maszyna iscrub 30EM dostępna 

jest w dwóch wersjach: wersji Pro z odłączanym 

kablem i w wersji B zasilanej bateriami. i-scrub 

30EM to sprytna, mała maszyna o wielkiej mocy. 

Zabudowany zbiornik wody zapewnia doskonałe 

dozowanie środka czyszczącego. Dla zapewnienia 

odpowiedniej ochrony maszyna wyposażona  

jest w gumowy „zderzak”.

Szybka wymiana uchwytu

Zmieniaj długość uchwytu
odpowiednio do swoich zadań. 

Krótki uchwyt dla precyzji 
i ergonomii działania, długi – aby 

zwiększyć zasięg działania.

Łatwa w transporcie

Zamontowane koła
zapewniają swobodę

transportu maszyny i-scrub
30EM Pro / B gdzie tylko

chcesz.

Z kablem czy bez?

i-scrub 30EM Pro B z zasilaniem
bateryjnym zapewnia pełną

swobodę pracy bez ograniczeń
długością kabla. Do 6 godz. pracy
na jednej baterii, 24/7 z dwoma

kompletami baterii. 



Prosty panel sterujący

Pełna kontrola pracy maszyny 
w jednym miejscu. Wszystkie

wyłączniki, przyciski itd. w zasięgu
palców obu dłoni.

Zdejmowany zbiornik wody

Z łatwością zdejmiesz zbiornik
wody jednym ruchem.  

To ułatwia opróżnianie,
napełnianie i czyszczenie. 

Szczelna pokrywa

Szczelna pokrywa zabezpiecza
silnik przed zalaniem. To kolejny

sposób ochrony Twojej  
i-scrub 30EM. 

Aluminiowy korpus

Odlew z aluminium HD
zapewnia odporność, a większa 
waga zapewnia większy nacisk 
szczotki, dzięki temu czyścisz 

jeszcze szybciej.

Składane koła

Gdy tylko koła zaczynają
przeszkadzać – po prostu  

je złóż.

Miękkie uchwyty

Zapewniają doskonałą kontrolę oraz
ergonomię pracy.

Główne 
cechy



i-scrub 30EM Pro B

Napęd orbitalny
plus pełna 
mobilność

Specyfikacja techniczna 
 
 
i-scrub 30EM Pro 

Zastosowanie         Posadzki zmywalne i dywanowe         

Prędkość obr. (ruch orbitalny )   1650 RPM

Szerokość robocza   30 cm ø

Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.)   27 x 23 x 120 cm

Waga    13,5 kg

Waga transportowa (karton)  17,5 kg

Długość kabla    1100 cm

Pojemność zbiornika  1.7 L

Materiał wykonania         Odlew cynk-alu., stal+plastik          

Zasilanie (V)   230 V

Moc silnika   250 W

Poziom hałasu  72 dBA podłogi twarde & 80 dBA dywan
 
 
i-scrub 30EM Pro B 

Zastosowanie         Posadzki zmywalne i dywanowe         

Prędkość obr. (ruch orbitalny )   1650 RPM

Szerokość robocza    30 cm ø

Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.)   27 x 23 x 120 cm

Waga (bez baterii) 12,6 kg

Waga (z bateriami) 14,4 kg

Pojemność zbiornika  1.7 L

Baterie i-power 9 24 V 8.8 Ah

Baterie i-power 14 25.2 V 14 Ah

Czas pracy i-power 9 75 min.

Czas pracy i-power 14 119 min.

Rodzaj ładowarki Zewnętrzna

Ładowarka 110-240V, 50/60Hz

Materiał wykonania         Odlew cynk-alu., stal+plastik          

Zasilanie ładowarki (V)   230 V

Moc silnika   250 W

Poziom hałasu 72 dBA podłogi twarde & 77 dBA dywan 
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