
SCHROBMACHINE

280 LITER WATERRESERVOIRS

8.640 M2/U WERKCAPACITEIT 

DRIE NIVEAUS BORSTELDRUKSR1100C



OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 8.640 m2/u

Actieradius tot 5 uur

Schrobbreedte 95 cm

Dweilbreedte 127 cm

Cilindrische borstel 1 (15-28 x 95 cm)

Uitschuifbare borstel 1 ( Ø28 cm)

Schoonwater reservoir 280 liter

Vuilwater reservoir 280 liter

Voeding Accu 36V

STERKE SCHROB-
MACHINE
Grote oppervlakten vloer op een grondige wijze 
schrobben: dat doe je met de Meijer SR1100C schrob-
machine. Hij verwijdert vastzittend vuil van grote 
oppervlakten dankzij z’n sterke motor, borstels met 
riemaandrijving en drie niveaus drukregeling. Ook de 
ruime waterreservoirs van 280 liter zorgen voor een 
efficiënte reinigingsbeurt.

De schrobmachine is automatisch aangedreven met 
cilindrische borstels. Bovendien bezit hij kleine en grote 
borstels. Zo kun je ook kleine vuiltjes verzamelen in de 
opvangbak, die eenvoudig aan de zijkant verwijderd kan 
worden. Door het CDS-doseersysteem kun je de hoe-
veelheid water en reinigingsmiddel zelf bepalen. 
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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.


