
SCHROBMACHINE

MET ACCU

3.800 M2/U WERKCAPACITEIT 

ZELF SNELHEID REGELEN

105 CM DWEILBREEDTE
S750BT



OMSCHRIJVING WAARDE

Werkcapaciteit 3.800 m2/u

Actieradius tot 4 uur

Schrobbreedte 75 cm

Dweilbreedte 105 cm

Aantal borstels 2 (43 Ø cm)

Schoonwater reservoir 85 liter

Vuilwater reservoir 85 liter

Voeding Accu (24V)

EENVOUDIGE LOOP-
SCHROBMACHINE

De Meijer S750BT schrobmachine heeft een schrob-
breedte van 75 cm. Daarmee schrobt deze machine 
ruimtes met flinke oppervlaktes in een mum van tijd 
op een laag geluidsniveau. Zo reinig je in een fijn tem-
po grote oppervlakten.

Met de twee kleine stuurhendels achter de handgreep 
zet je de machine eenvoudig in werking en regel je 
de gewenste snelheid. Na een simpele instructie kan 
iedere collega de Meijer S750BT bedienen. Het lage 
geluidsniveau zorgt ervoor dat je collega’s zonder pro-
blemen door kunnen werken. 
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Vastzittend vuil 
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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.


