
SCHROBMACHINE

WIEL AANGEDREVEN MACHINE

1.750 M2/U WERKCAPACITEIT 

TWEE CILINDRISCHE BORSTELS

BIJZONDER STILS520C



OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 1.750 m2/u

Actieradius tot 3,5 uur

Schrobbreedte 50 cm

Dweilbreedte 70 cm

Cilindrische borstels 2 (11x50 cm)

Schoonwater reservoir 40 liter

Vuilwater reservoir 48 liter

Geluidsniveau < 66 dB (A)

Voeding Accu 24V

GELUIDSARME 
ECO-SCHROB-
MACHINE
De Meijer S520C schrobmachine doet op een geluids-
arme manier zijn werk. Dat is wel zo handig als je 
regelmatig een ruimte schrobt waar collega’s aanwezig 
zijn. Niet in de laatste plaats is een hardwerkende en 
tegelijk relatief stille machine ook voor jezelf prettig! 
Vanwege de twee cilindrische borstels en de grote accu 
maak je grotere oppervlakten brand- en brandschoon.

Deze achterloop schrobmachine is niet alleen stil, maar 
heeft ook nog eens een ECO-functie. Hiermee beperk je 
het verbruik, waardoor je de schrobmachine langer kunt 
gebruiken. De bediening van de machine werkt intuïtief, 
dankzij de beperkte hoeveelheid bedieningselementen 
kun je geen fouten maken. En alsof dat nog niet alles is: 
deze Meijer schrobmachine is een harde werker: 1.750 m2 
reinigen is een uurtje werk!  
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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.


