
SCHROBMACHINE

200 LITER WATERRESERVOIRS 

6.500 M2/U WERKCAPACITEIT 

TWEE SCHIJFBORSTELS

BORSTELDRUK TOT 150 KG
SR1050



OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 8.200 m2/u

Actieradius tot 4,5 uur

Schrobbreedte 100 cm

Dweilbreedte 127 cm

Cilindrische borstel 2 (51 Ø cm)

Schoonwater reservoir 240 liter

Vuilwater reservoir 240 liter

Voeding Accu 36V

ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKE 
SCHROBMACHINE
Wil je die hardnekkige viezigheden op je vloer ook 
zo snel mogelijk reinigen? Met de Meijer SR1050 
schrobmachine verwijder je eenvoudig vieze vlek-
ken en ander taai vuil. Doordat je zijn borsteldruk 
kunt afstellen op 150 kg krijgt hij vrijwel iedere vlek 
er binnen no time uit. Vloeren tot een oppervlak tot 
6.500 m2 reinig je grondig zonder onderbrekingen.

De twee dweilmonden met een schrobbreedte van 
100 cm kun je met een joystick bedienen. Terwijl 
hij zijn werk doet, produceert de zitmachine weinig 
geluid. Na je schrobbeurt maak je de Meijer SR1050 
eenvoudig en snel schoon: je draait de dweilmond 
eenvoudig horizontaal. Even de wissers laten drogen 
en klaar.

Olie

Stof en fijnstof

Vastzittend vuil 

Vloeistoffen









Vet

DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS:



www.metech.nl

Adres Landweer 2, 3771 LN  Barneveld
Telefoon 0342 414 361
E-mail info@metechreiniging.nl

ONS TEAM
STAAT VOOR U KLAAR

De aanschaf van een schrobmachine 
is een investering voor langere tijd.

>> Bel 0342 414 361

ELKE VLOER BRANDSCHOON
Brandschoon. Wat is dat eigenlijk? Wij weten dat: 

geen stofje, vuiltje of vettig plekje op jouw terrein. 

Is jouw vloer niet brandschoon op dit moment? 

Wij hebben dé oplossing. Onze machines zijn stuk 

voor stuk krachtpatsers. Elk apparaat heeft z’n 

eigen mogelijkheden en specifi caties, dus er is er 

altijd eentje die het beste past in jouw situatie. 

Accu of diesel, zitten of lopen: wij hebben alles 

in onze showroom staan. Wil je kopen, huren 

of leasen? Zelfs dat kan. Ons advies, de moge-

lijkheid tot onderhoud en een ruime keuze aan 

bijproducten maakt dat je aan het goede adres 

bent. Nu en morgen! Metech? Dát maakt jouw 

vloer pas echt schoon.


