
SCHROBMACHINE

1200 M2/H  WERKCAPACITEIT

40 CM SCHROBBREEDTE

MAKKELIJK MEE TE NEMEN S400



OMSCHRIJVING WAARDE

Schrobbreedte: 40 cm

Dweilbreedte: 45 cm

Inhoud schoon watertank: 3 liter

Inhoud vuil watertank: 5 liter

Krachtbron: Lithium-ion accu 36V

Lader: extern

Theoretische capaciteit: 1200 m²/h

Toerental schrobborstels: 1e stand: 140 / 2e stand: 175 / 3e stand: 210 rpm

Autonomie: 1 uur

Gewicht machine:  28 kg

Borsteldruk: 22 kg

Geluidsniveau: 66 dB(A)

Olie

Stof en fijnstof

Vastzittend vuil 

Vloeistoffen









Vet

DEZE SCHROBMACHINE IS MET 
NAME GESCHIKT VOOR ZACHTE 
VERVUILINGEN ZOALS:

HANDZAME 
SCHROBBER
Zoek je een handzame schrobmachine die je altijd 
en overal kunt inzetten voor kleinere, specifieke 
reinigingsklussen? Dan is deze Meijer S400 schrob-
machine de perfecte keuze. Omdat hij zó klein en 
licht is, laat hij zich gemakkelijk verplaatsen.

Kleinere ruimtes maak je met deze schrobmachine 
snel fris en schoon. Door de handzame en wendbare 
bediening reinig je kleinere ruimtes in een handom-
draai. Een brandschoon resultaat!
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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.


