
Łatwe i szybkie czyszczenie podłóg
- szorowanie, zamiatanie i suszenie w tym samym czasie

SCRUBTEC 334 C



Aby opróżnić, lub oczyścić tacę wystarczy ją 
wyciągnąć. 

Rozwiązanie zbiornika w zbiorniku ułatwia 
czyszczenie, napełnianie i opróżnianie. 

Możliwość podniesienia listwy przedniej, aby 
łatwo zebrać większe zanieczyszczenia. 

Regulowany uchwyt, który może zostać zablokowany przy czyszczeniu 
dużych powierzchni i łatwo odblokowany podczas czyszczenia pod meblami.



Łatwe i szybkie czyszczenie podłóg - 
jednoczesne zamiatanie, szorowanie 
i suszenie.

SCRUBTEC 334 to kompaktowa szorowarka przeznaczona  
do szybkiego i wydajnego czyszczenia twardych podłóg, 
która dotrze do każdego zakamarka, zapewniając skuteczne 
czyszczenie, również pod meblami i półkami.  

Lekka i wydajna maszyna o niskim poziomie 
hałasu, jaki zapewnia napęd bateryjny, nadająca się do pracy 
w dzień. Jest to atrakcyjny wybór dla stacji paliw, sieci fast-food, 
przemysłu motoryzacyjnego itp. 

Wysoką wydajność zapewnia duża prędkość maszyny podczas 
jednoczesnego zamiatania, szorowania i suszenia w obu 
kierunkach, do przodu i wstecz. Cylindryczna 34-centymetrowa 
szczotka skutecznie usuwa zanieczyszczenia, śmieci i nawet 
najdrobniejsze cząstki pyłu. Aby uzyskać jeszcze większą 
skuteczność czyszczenia bez funkcji zamiatania, można 
zastosować opcjonalny wałek z mikrofibry.

W celu łatwiejszego zebrania większych śmieci listwę przednią 
można łatwo podnieść z pozycji użytkownika podczas 
czyszczenia, bez potrzeby zatrzymywania maszyny. Dwa 
różne natężenia przepływu roztworu umożliwiają dostosowanie 
maszyny do wybranego zadania. Dwa proste sposoby na 
oszczędność czasu i kosztów bez pogorszenia wyników. 

• Wydajność: Równoczesne zamiatanie, szorowanie i 
suszenie.

• Wysoka skuteczność czyszczenia: Szczotka cylindryczna 34 
cm lub  wałek z mikrofibry.

• Efektywność: Pojemnik roztworu i zbiorczy o pojemności 
6 litrów zapewnia do 40 minut pracy bez konieczności 
uzupełniania.

• Moc: Bateria litowa Nilfisk 36V.
• Łatwa obsługa: Ergonomiczny uchwyt można ustawić w 

różnych pozycjach, jako swobodny, ruchomy, lub złożyć na 
czas przechowywania.

• Intuicyjna obsługa: Czytelny wyświetlacz umieszczony na 
uchwycie.

• Pełna kontrola: Uruchamianie wszystkich niezbędnych funkcji 
jednym przyciskiem oraz przełączniki sensorowe w uchwycie 
zapewniające wygodę obsługi.

• Nieprzerwane czyszczenie: Możliwość zmiany dwóch 
ustawień wody/roztworu podczas pracy.

• Bezpieczeństwo:  Alarm chroniący maszynę w przypadku 
braku wody.

• Wygoda: Kompaktowa budowa i niska waga zapewniają 
łatwość transportu i przemieszczania.

• Niskie koszty eksploatacji: Wysoka trwałość i przeglądy, 
serwis  i konserwacja bez użycia narzędzi.

Zwiększaj swoją wydajność za pomocą 
rozwiązań oszczędzających czas

Łatwość manewrowania dzięki zastosowaniu 
obrotowych kółek i ergonomicznego 
regulowanego uchwytu.

Dwa różne natężenia przepływu roztworu, 
aby zwiększyć skuteczność czyszczenia. 
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NIEZAWoDNość To NASZA DEWIZA

Dane Techniczne
opis Jednostka SCRUBTEC 334 C

Numer katalogowy 9087382020
Pobór mocy V 36

Moc znamionowa W 300
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 66 ±3

Wydajność teoretyczna/praktyczna m2/h 1360/680
Szerokość czyszczenia mm 340
Zbiornik roztworu/nieczystości litr 6/6
Nacisk szczotki kg max. 12
Prędkość obrotowa szczotki rpm 1000
Min. czas pracy min 40
Długość x szerokość x wysokość mm 630x425x400 
Ciężar samej maszyny kg 25
Ciężar maszyny gotowej do pracy kg 32
CECHY:
Standardowa, biała szczotka walcowa •
Taca na zanieczyszczenia •
Ładowarka •
Bateria •

Maszyna SC250 zasilana jest baterią 
litową, która jest znacznie lżejsza i oferuje 
dłuższy czas użytkowania od tradycyjnych 
akumulatorów. Dzięki temu czas ciągłego 
czyszczenia to aż 40 minut.

Urządzenie Nilfisk działa w sposób 
optymalny, kiedy jest regularnie 
serwisowane i konserwowane. 
Z tego względu stworzyliśmy 
rozwiązania serwisowe 
dostosowane do różnych potrzeb 
użytkowników. 
Trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym wymogom 
i zapewniające w ramach 
dostępnych opcji zastępcze 
urządzenie w krytycznych 
sytuacjach.

Pakiet Standard-
Profesjonalna konserwacja

W tym podstawowym pakiecie 
zapewniamy wykonywanie 
przeglądów okresowych przez 
wykwalifikowanych i regularnie 
szkolonych techników Nilfisk 
oraz kontrolę nad kosztami 
dojazdu i robocizny w ramach 
usługi.

Pakiet Plus-
Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy 
kontrolę nad kosztami robocizny 
i dojazdu do wszystkich przeglądów 
i napraw oraz pewność, że Twoja 
wydajność nigdy nie spadnie. 

Pakiet Premium-
Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem jest 
czas sprawnego działania, to 
ten program jest dla Ciebie. 
W tym rozbudowanym pakiecie 
uwzględnione są wszystkie 
niespodziewane koszty związane 
z eksploatacją maszyny (także te 
związane np. z nieprawidłowym 
użytkowaniem maszyny).


