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 SCHROBZUIGMACHINES
Het ecologisch assortiment walk-behind schrobzuigmachines

 Kostenbesparing tot 70% - Milieuvriendelijk

De machine is helemaal opklap-
baar zodat batterijen, motoren 
etc. heel makkelijk bereikbaar 
zijn voor service, controle of 
onderhoud.

De combinatie van de dubbele 
instelregeling van de parabolische 
zuigvoet met speciale zuigrub-
bers zorgt voor een droog 
vloeroppervlak na het schrobben.

Het unieke “4-stage” antischuim-
systeem van Eureka voorkomt 
resoluut dat er schuim in de 
zuigmotor komt. Bovendien 
is de vuilwatertank door het 
opklapbaar deksel makkelijk te 
reinigen.

De ingebouwde acculader zorgt 
ervoor dat de machine overal 
opgeladen kan worden.
De machine beschikt over een 
afl aatslang voor zowel de zuiver- 
als de vuilwatertank.

Toepasbaar in: bedrijven, scholen, kantoren, kerken, ziekenhuizen, publieke gebouwen, vlieghavens, winkelcentra, logistieke centra, 
schoonmaakbedrijven etc. Kortom overal waar professionele vloerreiniging een must is.
Geschikte schroboppervlakken: keramische tegels, marmer, beton, linoleum, natuursteen, steentapijt, etc.

 Technische gegevens E51 ECO E61 ECO E71 ECO E81 ECO
 Werkbreedte (mm) 530 610 710 810

 Zuigmondbreedte (mm) 830 830 995 995

 Maximale capaciteit (m_/u) 2.120 2.440 3.195 3.645

 Maximale werksnelheid (km/u) 4 4 4,5 4,5

 Maximale werktijd  2u 2u 2u40min 2u25min

 Draaicirkel (mm) 825 825 1.135 1.135

 Schoonwatertank capaciteit (L) 40+40+40+… 40+40+40+… 70+70+70+… 70+70+70+…

 Vuilwatertank capaciteit (L) 56 56 80 80

 Borstel(s) 1xPPL 0,9 2xPPL 0,6 2xPPL 0,6 2xPPL 0,6

 Aandrijving Batterijen 2x12V Batterijen 2x12V Batterijen 4x6V Batterijen 4x6V

 Tractie (vooruit/achteruit) Wieltractie Wieltractie Wieltractie Wieltractie

 Borsteldruk (kg) 25 25 43/57 46/60

 Borstelmotor  24V - 520W 24V - 400W 24V - 500W 24V - 500W

 Zuigmotor 24V - 480W 24V - 480W 24v - 550W 24V - 550W

 Tractiemotor 24v - 180W 24v - 180W 24V - 300w 24V - 300w

 Batterijlader Ingebouwd Ingebouwd Ingebouwd Ingebouwd

 Standaardafmetingen (lxbxh) (mm) 1.317x555x1.110 1.301x630x1.110 1.550x710x1.110 1.555x820x1.110

 Maximum gewicht (kg) 198 206 303 308



Het ECO systeem van Eureka is een innovatief, gepatenteerde techniek ontworpen om de productiviteit van de machines te verhogen 
en de beschikbare hoeveelheid water / reinigingsmiddel drastisch te verminderen en optimaal te benutten.

Dit systeem biedt volgende voordelen: Verhoogd arbeidsrendement - Tijdsbesparing door het minder ledigen / bijvullen van de tanks
Besparing van water / reinigingsmiddel - Minimaal energieverbruik - Ecologisch

Geschikt voor oppervlakten 
van 250m² tot 1.000m² E51ECO
van 800m² tot 2.000m² E61ECO

Ergonomisch verstelbare 
stuurbeugel en overzichtelijk 

dashboard

Ingebouwde
 batterijlader

Maximale
 looptijd 2h00

Zuiverwatertank 
40L + 40L + 40L ...
bij de ECO versie

Goed bereikbare 
vuilwatertank 56L

Parabolische zuigvoet 830mm
Mechanisch hefbaar

Dubbele regeling

Grote streepvrije wielen met traploze 
tractie vooruit en achteruit

Rechtstreekse borstelaandrijving 

Zelfregelende 
anti spatring

Werkbreedte:
510mm (E51ECO met één borstel)

610mm (E61ECO met twee borstels)

Automatische 
waterstop

Mechanisch hefbaar 
borsteldek met 
BRUSH’OMATIC 

snelkoppelingssysteem

Maximale productiviteit  -  Minimale inspanning  - Minimaal verbruik ecology meets economy

Geschikt voor oppervlakten 
van 1.500m² tot 2.800m² (E71ECO)
van 2.500m² tot 3.600m² (E81ECO)

Ergonomisch verstelbare 
stuurbeugel en overzichtelijk 

dashboard

Goed bereikbare 
vuilwatertank 80L

Ingebouwde
 batterijlader

Parabolische zuigvoet 995mm
Mechanisch hefbaar

Dubbele regeling

Grote streepvrije wielen met traploze 
tractie vooruit en achteruit

Rechtstreekse 
borstelaandrijving 

Zuiverwatertank 
70L + 70L + 70L ...
bij de ECO versie

Zelfregelende 
anti spatring

Werkbreedte: 
710mm (E71ECO)
810mm (E81ECO)

Maximale 
looptijd 1h40

Electronisch hefbaar 
borsteldek met 
BRUSH’OMATIC 

snelkoppelingssysteem

Automatische 
waterstop


