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Stor effekt.



Spar tid med  
mekanisk rengjøring

Dobbelt skivefunksjon med fleksibilitet til  

å rengjøre områder i loddrett stilling.  

Utstyrt med et justerbart hode og 360°  

fribevegelse. Med en kraftig motor  

som oppnår 400 o/m med to skiver,  

har du en glimrende maskin som gjør det mulig  

å rengjøre alle overflater med stor kraft.  

Du kan dosere løsningen manuelt ved å  

trykke på en knapp. Konverter maskinen enkelt til  

en håndholdt enhet for polering, drevet av  

litiumionbatteriteknologi for samme effekt.



360 graders bevegelighet

Det justerbare hodet kan roteres i 360° og 
er så fleksibelt at du kan rengjøre i alle  

vinkler, både vannrett og loddrett. Du kan 
gjøre rent overalt.

Nøkkel- 
funksjoner

Manuell dosering

Du kan dosere løsningen manuelt 
som du vil med ett knappetrykk. Få 
rene områder på egne betingelser.

Sentraliserte kontroller

Det teleskopiske håndtaket kan 
justeres i høydenog kontrolleres 

enkelt med ett grep. Alle handlinger, 
brytere og kontroller er innenfor 

fingerrekkevidde.

Dobbelte børstehoder

Vi har utstyrt i-scrub 21B med to 
børstehoder for høyere mekanisk 

effekt og rengjøring av smale 
områder i robuste områder.
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GARANTI

Tekniske spesifikasjoner 
 

Vekt i-scrub 21b 3,2 kg

Vekt i-scrub 21b handy 2,2 kg

Vekt i-scrub 21b handy + etui 4,2 kg

Størrelse i-scrub-etui (l x b x h) 40 x 36 x 11 cm

Størrelse i-scrub 21b (l x b x h) 15x 25 x 915~1270 mm

Størrelse i-scrub 21b handy (l x b x h) 22 x 9 x 15 cm

Strøm 25 W

Spenning  12 V DC

Laderspenning Tilgjengelig i 110, 115, 230, 240 V

Strømkilde  i-power 7-batteri* 

Batterispesifikasjoner  14,4 V 6,6 Ah

Kjøretid litiumion 150 minutter  

Ladetid litiumion 210 minutter

Børstehastighet 400 o/m

Støynivå uten pumpe 72 dB

Støynivå med pumpe 73 dB

Rengjøringsområde 21 cm

Minste klaringsområde 95 mm 

Materiale  ABS

Pakk utstyret  
og hold det samlet
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