
SCHROBMACHINE

WIEL AANGEDREVEN MACHINE

2.295 M2/U WERKCAPACITEIT 

ROBUUSTS650BT



OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 2.295 m2/u

Actieradius tot 3 uur

Schrobbreedte 65 cm

Dweilbreedte 80 cm

Schoonwater reservoir 62 liter

Vuilwater reservoir 68 liter

Voeding Accu 24V

LICHTE EN  
COMFORTABELE 
SCHROBMACHINE
De Meijer S650BT schrobmachine: een compacte en zeer wendba-

re machine voor allerlei typen vloeren. Je stuurt hem gemakkelijk 

en beheerst door je warehouse of showroom. Het gevolg is een 

onderhoudsmatige en grondige reiniging van je vloer. De S650BT 

schrobmachine doet zijn werk rustig en betrouwbaar. Hij laat je 

niet in de kou staan! 

Deze schrobmachine is van zichzelf al rijk uitgerust: een flink 

vermogen, grote reservoirs voor schoon- en vuilwater en een 

ECO-functie. Er zijn zelfs verschillende opties aan toe te voegen. 

Vraag naar de mogelijkheden. Een brandschone vloer is geen 

droom, maar de zichtbare werkelijkheid!

Olie

Stof en fijnstof

Vastzittend vuil 

Vloeistoffen
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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.


