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Effektiv skuremaskine med tank på 10 liter 

Anbefalet brug
Opskuringsopgaver af alle gulvoverflader og lettere poleringsarbejde. 

EM 17 R har en robust centerrotation og er designet til hyppig daglig 
brug. Tanken på 10 liter sikrer praktisk og hurtigt arbejde. 
Takket være værktøjsfri udskiftning af skurerondeller kan EM 17 R 
tilpasses en hvilken som helst overflade.  
Skrubbetrykket kan hæves ved brug af ekstravægt-tilbehøret på 14 kg 
med henblik på optimale resultater på genstridige pletter. Med de store 
gummibelagte baghjul, kan maskinen vippes tilbage uden at efterlade 
mærker på følsomme overflader i forbindelse med transport. 

Egenskaber
• Robust centerrotation
•  Vandtank på 10 liter. 
•  Udskiftning af rondeller og børster uden brug af værktøj. 
•  Store, gummibelagte kørehjul. 

Standardsæt
• Tank på 10 liter. 
•  Rondelbørste mellem (Grøn: Til hårde overflader). 
•  Rondelbørste blød (Blå: Til alle sarte gulve).
•  Rondelholder.

Alle betjeningsfunktioner 
befinder sig ved det ergono- 
miske håndtag.

Børste mellem (gulv) 16" (406 mm). 
Børste blød (tæppe) 16" (406 mm).
Rondelholder til 16"/17" skure og 
vaskerondeller. (406-432 mm).

Tilbehør: rondeller til alle 
overflader i flere forskellige 
hårdhedsgrader.

Tilbehør: Queen Bonnet til 
optimale rengøringsresultater på 
tæpper og tæppebelagte gulve.

Tekniske data
Spænding 230 V / 50 Hz
Maks. effekt 1200 W
Børsterotation 154 U/min.
Maks. rondelmål 17‘‘ / 432 mm
Rentvandsbeholder 10 liter
Vægt 38 kg
Længde af ledning 12 m

Enheder og tilbehør Varenr. Vejl. pris 
EM 17 R 867-201001 5.195,00
Børste mellem 16" (grøn) 867-201002 369,95
Børste blød 16" (blå) 867-201003 369,95
Rondelholder  (16 - 17")  867-201004 599,95
Yderligere vægt (14 kg) 867-201068 449,95
Superpad hvid 17" 00031543 69,00
Superpad rød 17" 00031550 69,00
Superpad sort 17" 00031547 69,00
Superpad grøn 17" 00031544 69,00
Queen Bonnet-Pad (tæppepad) 17" 867-201009 299,95

* Alle priser er i dkk. og er ekskl. moms og levering.

EM 17 R

Tilbehør: 
Ekstravægt på 14 kg. 
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