
SCHROBMACHINE

300 LITER WATERRESERVOIRS

7.800 M2/U WERKCAPACITEIT 

VOOR ZEER GROTE OPPERVLAKKEN

4 SCHIJFBORSTELSSR1300DC



OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 7.800 m2/u

Actieradius tot 5 uur

Schrobbreedte 130 cm

Dweilbreedte 148,6 cm

Aantal borstels 4 (34,5 Ø cm)

Cilindrische borstel 1 (30 x 110,6 cm)

Schoonwater reservoir 300 liter

Vuilwater reservoir 300 liter

Voeding Accu 36V

ROYALE  
SCHROBMACHINE
Op zoek naar het beste voor de grootste ruimtes? Van vlieg-

veld, station tot aan winkelcentrum; 

de Meijer SR1300DC schrobmachine reinigt krachtig grote 

oppervlakten. Dankzij zijn kwalitatieve constructie gaat hij 

jaren mee.

De vier schijfborstels hebben een verstelbare borsteldruk tot 

180 kg. Bovendien is de cilinderborstel in het midden in hoog-

te te verstellen. Wil je naast schrobben ook meteen vegen? 

Dat is mogelijk met de veeg-schrobcombinatie die tot wel 130 

cm gelijkmatig reinigt. Het onderstel is schuifbaar waarmee je 

stellingen en wanden handig en snel schrobt. Het touchscreen 

kleurendisplay en de drie verschillende reinigingsprogram-

ma’s (ECO, STANDAARD of PLUS) zorgen voor eenvoudige maar 

nauwkeurige besturing. Bovendien kun je de filters en tanks 

gemakkelijk bereiken via de opstap aan de achterkant.

Olie

Stof en fijnstof

Vastzittend vuil 

Vloeistoffen









Vet

DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS:
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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.


