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SCRUBTEC 337.2
Imponerende  
produktivitet trods  
kompakt størrelse



Exceptionel manøvredygtighed  
øger produktiviteten
SCRUBTEC 337.2 er designet så du sparer kostbar tid, energi og penge, men stadig 
opnår fantastiske rengøringsresultater.

SCRUBTEC 337.2 kan nemt vaske og tørre selv svært tilgængelige områder, bag 
hylder, mellem borde, udstillingsgenstande som eksempelvis biler og udstyr o.s.v. 
Hvordan? SCRUBTEC 337.2 er udstyret med et roterende børstedæk og integreret 
sugefod, der gør den i stand til at vaske og tørre i alle retninger, både forlæns og 
baglæns, mens vandet holdes inde i børstehovedet under arbejdet.

Det er nemt og hurtigt at fjerne 
tankene for at fylde, tømme og 
rengøre dem væk fra maskinen.

Den indbyggede oplader gør det 
nemt at oplade det kraftfulde 
Optima batteri.

Børsten og sugelæberne kan let 
afmonteres, rengøres og udskiftes 
uden brug af værktøj.

Kompakt design og foldbart 
håndtag gør transport og op-
bevaring let, selv når pladsen er 
trang.

Spar tid og energi
• Lavt støjniveau, der gør det muligt at rengøre i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder
• Intuitivt kontrolpanel og justerbart håndtag giver en nem og ergonomisk betjening

Forbedret produktivitet og manøvredygtighed
•  Takket være det unikke roterende børstedæk er det muligt at rengøre i alle retninger  

– selv baglæns
• Det kraftfulde børstetryk giver en fremragende vaskekapacitet
• Børstedækket er nemt at justere og giver perfekt fremdriftskontrol
• Den store sugeslange sikrer høj sugeevne og efterlader gulvet helt tørt

Nem betjening og vedligeholdelse
•  Patenteret gummibåndsystem, der gør det nemt at afmontere og udskifte sugelæberne  

uden brug af værktøj
• Drejeknappen med 3 funktionsindstillinger gør maskinen let at anvende
• Let at manøvrere takket være den kompakte størrelse og store baghjul
• Intuitivt kontrolpanel og justerbart håndtag giver nem og ergonomisk betjening
• Så nem at betjene, at der ikke er behov for oplæring

Spar penge
• Justerbar vandmængde sparer penge og skåner miljøet
• Højere effektivitet og færre driftsstop betyder færre omkostninger og øget produktivitet



Exceptionel manøvredygtighed  
øger produktiviteten

Velegnet til:
•  Bilforhandlere og  

udstillingslokaler
•  Benzinstationer  

og butikker
• Værksteder

Brugervenligt kontrolpanel 
med 3 funktioner gør maski-
nen nem at anvende.

Roterende børstedæk med 
integreret sugefod, gør 
det muligt at rengøre i alle 
retninger.

Indbygget oplader og 
kraftfuldt Optima batteri er 
standardudstyr.

Det transparente låg giver 
bedre overblik og er nemt at 
rengøre.

Nem og enkel justering af 
vinklen på børstedækket 
giver en mere effektiv frem-
drift og børstetryk.

Det foldbare og justerbare 
håndtag gør transport og 
opbevaring let.

PU-baghjul, der ikke sætter 
mærker.

Patenteret gummibåndsys-
tem gør det nemt at mon-
tere og fjerne sugelæberne, 
helt uden brug af værktøj.
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Forhandles af:

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes..

• Lavt støjniveau, muliggør rengøring i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder
• Børstedækket er nemt at justere, og giver perfekt fremdriftskontrol
• Nem, ergonomisk og ubesværet at betjene – næsten uden behov for oplæring
• Elektronisk justerbar vandmængde
• Hurtig og nem vedligeholdelse, da alle komponenter er let tilgængelige
• Transparent låg på snavsevandstanken giver god visuel funktionskontrol
• Ergonomisk, justerbart og foldbart håndtag gør transport og opbevaring let
• Ekstremt kompakt gulvvasker
• Sidebeskyttelsesruller til rengøring nær vægge
• Samlet to-tankssystem i én tank
• Stort bærehåndtag på tanken gør det nemt at tømme og genopfylde
• Patenteret gummibåndsystem gør det nemt at montere og fjerne sugelæberne
• Indikator for batteriniveau

SCRUBTEC 337.2  
– det oplagte valg

Tekniske specifikationer SCRUBTEC 337.2

Vaskebredde (mm) 370

Sugefodsbredde (mm) 470

Produktivitet teoretisk/praktisk (m²/t)              1480/890

Arbejdshastighed (km/t) 4

Rent-/snavsevandstank (l)                              11/12

Energikilde, batteri (V)                                     12

Børstemotor, tryk (kg) 27

Børstemotor, effekt (W)                                    260

Børstemotor, hastighed (o/min.)                      120

Sugemotor, effekt (W)                                    200

Dimensioner, L x B x H (mm)                          730 x 470 x 550

Vægt køreklar (kg) 75

Egenskaber  

Batteri-drevet                                                •

Indbygget oplader                                            •

Automatisk frakobling af børste/vand  •

Gummibånd til sugegummi                          •

Leveres klar til brug                   •

Standardtilbehør

Sugefod, 1 stk.                                               9100000077

Batteri 12 V, 55 Ah, Optima GEL                    9098977000

Indbygget oplader                                          9099793000

Diskbørste Prolene, 1 stk                               9099999000

Bestillingsnr. 9087343020

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, der 
har udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år 
og er en af verdens førende producenter.
 
Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, våd-/tørsugere og 
gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto- og 
transportbranchen, industrien, bygge- og anlægsbranchen og 
private forbrugere.

Hovedkontoret ligger i Danmark. Produktionsfaciliteter findes 
i Ungarn, Kina, Italien, USA, Singapore, Danmark og Tyskland. 
Salgsselskaber findes i de fleste europæiske lande, Nord-
amerika samt Asien. 

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning 
og vækst. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både 
kunder, leverandører og medarbejdere.

Vort høje niveau af servicevenlighed, reducerer vedligehold-
elsesomkostningerne og dermed de generelle udgifter til 
rengøring. Uanset hvilket produkt du har brug for, kan du 
være sikker på at finde den ultimative løsning, hvad angår 
rengøringseffektivitet, ergonomi og lavest muligt udgifter til 
rengøring, når du vælger et Nilfisk-ALTO produkt.

Nilfisk-Advance Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund

Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11 
www.nilfisk-alto.dk


