
SCHROBMACHINE

WIEL AANGEDREVEN MACHINE

1.250 M2/U WERKCAPACITEIT 

70 CM DWEILBREEDTE

40 LITER SCHOONWATER RESERVOIRS520BT



OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 1.250 m2/u

Actieradius tot 3,5 uur

Dweilbreedte 70 cm

Schoonwater reservoir 40 liter

Vuilwater reservoir 48 liter

Voeding Accu (24V)

Hij lijkt misschien groot, deze Meijer S520BT schrob-
machine. Wij noemen hem groots, die ene letter 
verschil zet deze schrobmachine direct goed neer. Een 
hoogwaardige machine met uitmuntende prestaties. 
Deze wiel aangedreven machine is zeer eenvoudig in 
gebruik en beschikt over een forse accucapaciteit. 

De S520BT schrobmachine heeft een werkdiameter van 
ruim 50 cm en is geluidsarm (<66 dB), waardoor je effi-
ciënt en effectief behoorlijke stukken vloer snel reinigt. 
Wat enorm helpt, zijn de twee grote waterreservoirs: 
vuilwater maar liefst 48 liter en schoonwater 40 liter. 
Laatstgenoemde laat zich eenvoudig vullen met de 
vulslang, die op elke gewenste kraan aan te koppelen 
is. Maximaal duurzaam je vloeren schoonmaken? Ge-
bruik de besparende ECO-functie. Een laatste pre? Elk 
onderdeel van deze Meijer S520BT schrobmachine is 
gemakkelijk bereikbaar, daardoor is onderhoud (door 
Metech) een fluitje van een cent. Wat wil je nog meer? 

Olie

Stof en fijnstof

Vastzittend vuil 

Vloeistoffen









Vet

DEZE SCHROBMACHINE IS 
MET NAME GESCHIKT VOOR 
VERVUILINGEN ZOALS: 

HOOGWAARDIGE 
SCHROBMACHINE 
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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.


