
Imponerande produktivitet 
trots kompakt format 

SCRUBTEC 337.2



Lämplig för:
• Bilhandlare och utställningslokaler
• Bensinstationer och mindre butiker
• Verkstäder

Tankarna kan enkelt plockas av 
för rengöring och påfyllning utan 
att behöva flytta maskinen.

Borsten och sugbladen kan enkelt 
tas av, rengöras och bytas utan 
verktyg.

Den inbyggda laddaren gör det 
enkelt att ladda upp det kraftfulla 
Optima batteriet.

Kompakt design och fällbart 
handtag underlättar transport och 
förvaring, även i små utrymmen.



SCRUBTEC 337.2 har utformats för att spara tid, 
energi och pengar, men uppnår ändå fantastiska 
rengöringsresultat.

SCRUBTEC 337.2 kan enkelt skura och torka upp även 
de mest svåråtkomliga platser, bakom hyllor, mellan 

Enastående manöverförmåga
ökar produktiviteten

bord, utställningsföremål som bilar och utrustning osv. 
Anledningen till detta är att SCRUBTEC 337.2 är utrustad 
med ett roterande borstdäck och en integrerad sugskrapa, 
vilket gör att den kan skura och torka i alla riktningar 
- både framåt och bakåt, medan vattnet hålls inne i 
borsthuvudet under arbetet.

SCRUBTEC 337.2

Spara tid och kraft
• Låg ljudnivå för rengöring på dagtid och i ljudkänsliga miljöer
• Enkel kontrollpanel och justerbart handtag för enkel och  
 ergonomisk användning

Förbättrad produktivitet och manöverförmåga
• Rengör i alla riktningar tack vare det unika roterande borstdäcket,  
 även baklänges
• Det kraftfulla borsttrycket ger en fantastisk skurprestanda
• Det lättjusterade borstdäcket ger en perfekt driftskontroll
• Den stora sugslangen ger hög sugförmåga och torra golv

Enkel att hantera och underhålla
• Patenterat gummibandsystem för enkel borttagning och byte av  
 sugbladen utan verktyg
• Vred med tre olika driftsinställningar gör maskinen lätt att använda
• Enkel att manövrera tack vare den kompakta storleken och de  
 stora bakhjulen
• Enkel kontrollpanel och justerbart handtag för enkel och ergonomisk  
 användning
• Så enkel att använda att det inte behövs någon utbildning

Kostnadsbesparande
• Justerbar vattenmängd sparar pengar och skonar miljön
• Högre effektivitet och färre driftsstopp, innebär lägre omkostnader  
 och ökad produktivitet 
 Användarvänlig kontroll-

panel med tre arbetslägen.

Roterande borstdäck med 
integrerad sugskrapa, gör 
det möjligt att rengöra i alla 
riktningar.

Inbyggd laddare och
kraftfullt Optima batteri
som standard.

Det genomskinliga locket 
ger bättre överblick och 
är enkelt att ta bort och 
rengöra.

Lätt och enkel justering av 
vinkeln på borstdäcket ger 
en mer effektiv drivning och 
borsttryck.

Fällbart och justerbart hand-
tag underlättar transport och 
förvaring.

Svärtfria PU-bakhjul.

Patenterat gummiband-
system för enkel borttagning 
och byte av sugbladen utan 
verktyg.
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SCRUBTEC 337.2 
– det självklara valet

• Ergonomiskt, justerbart och fällbart handtag för 
enkel transport och förvaring

• Extremt kompakt
• Stötdämparrullar för rengöring nära väggar
• Ett tvåtankssystem i en tank
• Stort bärhandtag för enkel tömning och påfyllning
• Patenterat gummibandsystem för enkel installation 

och borttagning av sugbladen
• Indikator för batterinivå

• Låg ljudnivå för rengöring på dagtid, även i 
ljudkänsliga miljöer

• Lättjusterat borstdäck för en perfekt drifts-
kontroll

• Enkel, ergonomisk och smidig att använda, 
och det krävs knappt någon utbildning

• Elektronisk justerbar vattenmängd
• Snabbt och enkelt underhåll då alla kompo-

nenter är lättillgängliga
• Genomskinligt lock till smutsvattentanken 

för enkel inspektion

Nilfisk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031 706 73 00
www.nilfisk.se

TEKNISKA DATA
SCRUBTEC 337.2

Rengöringsbredd (mm) 370

Sugskrapans bredd (mm) 470

Teoretisk/praktisk kapacitet (m²/h) 1480/890

Arbetshastighet (km/h) 4

Tankkapacitet, renvatten/smutsvatten (l) 11/12

Spänning, batteri (V) 12

Borsttryck (kg) 27

Borstmotor, effekt (W) 260

Borsthastighet (RPM) 120

Sugmotor, effekt (W) 200

Mått L x B x H (mm) 730 x 470 x 550

Vikt (kg) 75

Egenskaper:

Batterimodell •

Inbyggd laddare •

Automatisk avstängning av borste •

Gummiband till sugblad •

Levereras klar att använda •

Standardutrustning:

Skurskrapa, 1 st 9100000077

Batteri 12 V, 55 Ah, Optima GEL 9098977000

Inbyggd laddare 9099793000

Borste Prolene, 1 st 9099999000

Artikelnr. 9087343020


