O NOUĂ
GENERAȚIE DE
MAȘINI DE
CURĂȚARE
Echipament de calitate, fiabil și performant, MotorScrubber
sunt experți in curățenie și igienă, renumiți pentru fabricarea
de mașini robuste, în fabrica din Sheffield, Anglia. Gama
noastră de mașini sunt proiectate pentru uz profesional,
oferind utilizatorului flexibilitate în curatenie cu rezultate
remarcabile. Să lăsăm MotorScrubber să facă munca grea
pentru tine. Suntem dedicați inovării și dezvoltării de produse
și ne străduim să vă aducem cele mai bune echipamente de
curățare. Acesta este doar începutul.
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GAMA
MOTORSCRUBBER
ÎN UZ
Gama de mașini MotorScrubber poate fi utilizată pentru o
multitudine de sarcini de curățare și lustruire. Utilizați
MotorScrubber pentru zonele inguste din jurul toaletelor și a
corpuri fixate, în bazinele de înot, pe scări, pereți și alte locuri
greu accesibile, curățarea vehiculului, podelelor, lustruire și lista
poate continua.
4
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MÂNER
Buton de ON/OFF
Comutator electric

RUCSAC/ HAM
Cu baterie și încărcător, este căptușit
pentru a fi folosit toată ziua

MS2000

Complet reglabil

Spălarea manuală este obositoare, în special în zonele
greu accesibile, niciodata nu dau rezultatele dorite.
Termenele scurte și rezultatele rapide sunt obiectivele
principale in industria curateniei.
MS 2000 echipamentul special cu baterie și spălare
profundă, este perfect pentru băi, zone de duș, în jurul
toaletelor, piscine, scări, pereți și plinte. Este de asemenea
ideal pentru lustruit marmura, oglinzi și oțel inoxidabil.
Rucsacul de spate cu baterie, confortabil de purtat chiar și
toată ziua, oferă putere de cuplu ridicat capului de spălare
rotativ de 18cm/7", îndepărtând murdăria în profunzime și
lăsând suprafețele curate și proaspete. Cu gama noastră
largă de perii și paduri sunteți sigur că obțineți rezultate
remarcabile de curățare pe orice suprafață

BENEFICII CHEIE

Cântărește 2,5 kg

• De 3 ori spălarea este mai rapidă
decât metodele manuale

Transportabil cu mâner

• 360rpm ușurează munca manuală
• Obțineți o rentabilitate a investiției în
decurs de 3 luni
• Obțineți rezultate noi
• Utilizatorii îndrăgesc MotorScrubber
pentru că face munca mai plăcută

CLIPS CU ELIBERARE RAPIDĂ
MÂNER DE CONTROL

Clipsul permite ajustarea rapida
si usoara a bratului telescopic

Reglabil la o poziție
confortabilă de utilizator
Aluminiu rezistent
Mâner din cauciuc moale

• Foarte simplu de utilizat.
Conectează-te și du-te!
• 4 ore de functionare cu doar 8 ore
de încărcare.
• 100% impermeabil
• Mâner culisant de 3 dimensiuni

Mâner Lung CODE: MS2000L
Mâner Mediu CODE: MS2000M
Mâner Scurt CODE: MS2000S

THE MS2000 STARTER KIT
Acest kit include tot ceea ce aveți nevoie pentru a obține
curățenia dorită;
Perie de intreținere, pad de spălare verde, pad de curățare,
pad roșu, pad de polișare alb, pad microfibră, suport de pad,
Ham complet cu baterie încărcător și mâner de lungime medie.
De asemenea, sunt disponibile kituri de mânere lungi și scurte.

CAPUL MOTORULUI
Motorul este sigilat cu un cuplu mare,
360 RPM
100% rezistent la apă
Perii și paduri interschimbabile pentru
toate tipurile de activități
Cap reglabil pentru curățare în diferite
poziții
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RUCSAC / HAM
Cu baterie și încărcător, este
căptușit pentru a fi folosit toată ziua
Pompă de injectie solutie
Recipient pentru solutii
Suport solutii concentrate

MS JET

Complet reglabil

Transportarea unei găleți cu soluție, sau pompă manuală
de pulverizare, oriunde ai nevoie pentru a curăța poate fi
incomod, dificil și consumator de timp. Jet rezolvă aceste
problemă, având la bord injecția chimică a soluției, oferind
posibilitatea curățeniei la o înălțime de până la 3m.
Puteți pulveriza, cantitatea de substanță chimică de care
aveți nevoie. Ms Jet oferă toate caracteristicile lui MS2000
având funcția suplimentară de pulverizare, eliminând
nevoia de o găleată separată cu soluții.
Sistemul de dozare ușoară cu substanțe chimice super
concentrate, înseamnă că nu folosiți niciodată supradezare,
soluție care oferă până la 40m2 de performanță de
curățare. Soluția este livrată prin pompa de înaltă presiune
direct in fata capului de spălare.
Pentru libertatea de a curăța oriunde, și pentru a crește
viteza de curățare alege MS Jet.

BENEFICII CHEIE

Cântărește 3 kg

• de 4 ori spălarea este mai rapidă
decât metodele manuale cu funcția
de spay la bord

Transportabil cu mâner

• 360rpm ușurează munca manuală

MÂNER DE CONTROL

• obțineți o rentabilitate a investiției în
decurs de 3 luni

Reglabil la o poziție confortabilă de utilizator

• obțineți rezultate noi

Mâner din cauciuc moale

Aluminiu rezistent

MÂNER
Mâner din spumă moale
Buton de ON/OFF
Comutator electric pentru
injectie solutie

• utilizatorii îndrăgesc MotorScrubber
pentru că face munca mai plăcută
• foarte simplu de utilizat.
Conectează-te și du-te!
• rezervor chimic de umplere rapidă
de 1L. Economisesti bani si substanțe
chimice prin utilizare doar atunci
cand este novoie, zero deșeuri.
• 100% impermeabil

CAPUL MOTORULUI
Motorul este sigilat cu un cuplu mare,
360 RPM
100% rezistent la apă
Perii și paduri interschimbabile pentru
toate tipurile de activități
Cap reglabil pentru curățare în diferite
poziții

CODE: MSJET

CLIPS CU ELIBERARE
RAPIDĂ
Clipsul permite ajustarea
rapida si usoara a
bratului telescopic

MS JET STARTER KIT
Acest kit include tot ceea ce aveți nevoie pentru a obține
curățenia dorită;
Perie de intreținere, pad de spălare verde, pad de curățare,
pad roșu, pad de polișare alb, pad microfibră, pad melamină,
suport de pad, Ham complet cu baterie, încărcător pompă de
injecție, mâner de lungime medie.
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JET
Aplicarea direct a solutiilor
chimice in fata capului rotativ
Unghi reglabil al jetului pentru
a se potrivi pe orice suprafata
Din oțel inoxidabil
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MÂNER
Buton de ON/OFF
Comutator electric pentru
injectie soluție

MÂNER

PANOU DE CONTROL

Maner din spumă moale

Comutator Pornit / Oprit
Indicator nivel baterie
Dozator debit, solutie chimica
Conector pentru presiune apă

MÂNER DE CONTROL
Mâner reglabil pe
inaltimea utilizatorului

PROWASH

BENEFICII CHEIE

Suprafețele exterioare au fost întotdeauna o zonă
problematică de curățat; metodele manuale de muncă sunt
foarte obositoare, de multe ori cu rezultate slabe și
dezamăgitoare, acesta fiind motivul pentru care a fost
dezvoltat MotorScrubber ProWash. ProWash este o mașină
complet unică care permite spălarea mecanică cu injecție
chimică a suprafețelor mari.
NOUA METODĂ
Se aplică solutia chimică la înălțime si se face curatarea
mecanică a suprafeței cu periile echipamentului ProWash
astfel încât solutia să curgă si se clătește cu apă curată cât
este necesar.
Rezultatele de curățare oferite de cele 360rpm sunt
incredibile pe suprafetele foarte murdare. ProWash este
excelent pentru curățarea pardoselilor de vinil, suprafețelor
placate, scurgeri, insemnelor comerciale, camioane, trenuri,
avioane, barci si orice vehicul mare. Pentru un sistem versatil,
utilizabil în multe aplicații profesionale de curățare, ProWash
este singura alegere.

• de 4 ori spălarea este mai rapidă
decât metodele manual

Mâner din aluminiu si cauciuc
pentru o prize mai bună

• Capacitatea de a pulveriza substanțe
chimice mai ales in situatia in care
aceasta procedura este o necesitate
• Economisirea solutiilor chimice prin
pulverizare doar atunci cand este
necesar
• 360rpm ușurează munca manuală

JET

• obțineți rezultate noi

Aplicarea direct a solutiilor
chimice in fata capului rotativ

• utilizatorii îndrăgesc MotorScrubber
pentru că face munca mai plăcută

Unghi reglabil al jetului pentru a
se potrivi pe orice suprafata

• foarte simplu de utilizat. Conecteazăte și du-te!
• 100% impermeabil si rezistent la
rugină

CODE: MSPROWASH

CĂRUCIOR

CAPUL MOTORULUI
Motorul este sigilat, cu un cuplu
mare, 360 RPM
100% rezistent la apă
Perii și paduri interschimbabile
pentru toate tipurile de activități
Cap reglabil pentru curățare în
diferite poziții

CONTROL SIMPLU
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ADAPTOR

Schelet din oțel inoxidabil construit
manual
Incap 2 canistre de apă curate de 25l
Tambur pentru furtun de 20m cu
mecanism de blocare
Acces ușor la compartimentul bateriei
Suport pentru flacon soluție chimică
de 5l

BATERIE ACESIBIL UȘOR

For full technical specifications see page 19 | *Guidelines Apply
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CONECTARE
Un singur furtun asigură, putere,
soluție și aspirația echipamentului

FORCE

Transforma echipamentul
tău de spalare uscare intr-un
echipament superior si
versatil

Motorscrubber Force de masina
mare de spalat uscat
Motorscrubber poate fi montat în
30 de minute de către un
tehnician instruit
Cu ajutorul unui comutator poti
allege să folosești echipamentul
mare sau Motorscrubber Force

COMANDA
Buton de ON/OFF
Maner din spumă moale
Comutator electric pentru
injectie solutie

Clădirile comerciale au nevoie de echipamente mari de spălare
uscare care sa faca curățenie pe holurile acestora. Aceste
echipamente sunt dotate cu bazine mari de apă curată și baterii
capabile sa facă o curățenie fără oprire.
Provocarea pentru curațarea acestor clădiri comerciale sunt
spațiile inguste, greu accesibile cum ar fi toaletele, treptele si
spațiile de sub mese. Pentru a reusi sa acopere o suprafață de
curățare cat mai mare este necesară achiziționarea altor
echipamente mai mici cu care operatorul trebuie să treacă a doua
oară prin locurile cu spații inguste sau curățenia să se facă cu
mopul.

MotorScrubber este pionierul în spălarea suprafețelor înguste. În
cei 12 ani de existent am dezvoltat MotorScrubber FORCE care
este un accesoriu Heavy Duty, montabil pe ORICE echipament de
spălare uscare de dimensiuni medii sau mari. Instalând
MotorScrubber FORCE pe echipamentul tău de spălat uscat, poți
face curățenie mecanizat atât pe spații largi cât și în spații înguste,
toalete sau trepte.

MÂNER DE CONTROL
Mâner reglabil pe
inaltimea utilizatorului
Mâner din aluminiu si
cauciuc pentru o prize
mai bună
WORLDWIDE
PATENT
PENDING

Avantajul major al echipamentului FORCE este că se poate lega
de masina ta de spălat uscat foarte simplu, doar printr-un furtun.
Prin acest furtun se folosește atât bateria, apa curată cât și
aspirarea echipamentului mare. Această conectare face ca FORCE
să fie foarte ușor de folosit, practic nu ai nevoie

CAPUL MOTORULUI
Motorul este sigilat cu un cuplu
mare, 400 RPM

CODE: MSFORCE

100% rezistent la apă
Perii și paduri interschimbabile
pentru toate tipurile de activități

SUPORTUL MOTORSCRUBBER

2016

Suportul pe care poate fi așezat
Motorscrubber este din aluminiu cu
prindere din cauciuc foarte ușor de
folosit.

INNOVATION

FLIP CLIP
ALLOWS FAST AND EASY
ADJUSTMENTS TO THE
TELESCOPIC POLE

Echipamentul Motorscrubber poate fi
așezat cu ușurință în suportul din
aluminiu când nu este folosit

AWARD WINNER
Equipment
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Cap reglabil pentru curățare în
diferite poziții
Dispozitive de stranger sau
destrângere ușor de folosit.

F

orce oferă și mai multe avantaje: Puteți închide
echipamentul mare și folosiți Motorscrubber
FORCE pentru spațiile înguste fără să mai
pierdeți timp cu mersul în camera de mentenanță de
unde să aduceți mopul sau ustensilele potrivite pentru
spațiile înguste.
FORCE oferă curățenie profesională ca și oricare
echipament mare de spălat / uscat la o scară mai mică.
Fiecare componentă al echipamentului FORCE este
special selectat ca fiind cea mai durabilă, din aluminiu
forjat, prelucrat pentru a fi utilizat de profesioniști.
Prețul echipamentului FORCE este foarte bun, mai
puțin decât oricare echipament de dimensiuni mici,
fiind montat în 30 minute de un technician instruit.
Force este câștigătorul Premiului ISSA Innovation
2018. Pentru mai multe informații sau pentru a vă
înregistra interesul în echipamentul FORCE se poate
intra pe adresa de Mail:
force@motorscrubberclean.com
CLIP ON - CLIP OFF - CLEAN.

HANDY

BENEFICII CHEIE
• Paduri si perii interschimbabile;

Handy Motorscrubber este varianta manuala de aparat,
care functioneaza cu acumulator reincarcabil, este un
model compact si durabil. Handy este un model rezistent
la apa fiind ideal pentru a-l utiliza in bucatarii, bai si
pentru curatarea masinilor.
Designul ergonomic permite utilizatorului sa-l foloseasca
intrun mod facil fara a necesita un efort deosebit in
curatarea diferitelor suprafete cum ar fi: faianta, rosturi si
cuptoare. De asemenea se poate folosi pentru curatarea
oricarei denivelări,colt sau fantă, balamale, tocuri și rame
de ferestre dar și suprafețe mai mari: căzi și blaturi de
lucru. În concluzie Handy ar trebui sa fie nelipsit din
arsenalul dvs. de ustensile de curățare.

• Complet submersibil in apa;
• Buton on/off la indemana si sigilat;
• Finisaj antialunecare pentru o manevrare optima;
• Motorul genereaza 180 rotații/minut;
• Greutate aprox.300g;
• Dimensiuni: L-245mm x I-150mm x l 2.9mm;
• Compartiment baterii cu acces facil
• 1 ora de funcționare / 3,5 ore încărcare rapidă;
• 500 de cicluri de reîncărcare.

CODE: MSHANDY

KITUL INCLUDE

Unitatea de mână, perie
dură, peria pentru
crăpături, padu de spălare,
suport pad, încărcător de
baterie și baterie
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ACCESORII RECOMANDATE

STAINLESS STEEL BRUSH KIT CODE: MSHSS

SCOURING PADS
CODE: MSHMR10 (10 PACK)

SOFT POLISHING KIT CODE: MSHSB

EXTRA BATTERY
CODE: MSHBAT
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PADURI, PERII ȘI ACCESORII

DIAMOND TWISTER™ RANGE

800 GRIT

Se potrivesc la toate modelele cu excepția lui Handy

Pentru marmura, vinil, Terrazzo &
pardoseli din beton. Doar adaugă apă.

PERIA DE DURITATE MEDIE
Este perie noastră cea mai
populară și versatilă, oferă o
curățare generală pe toate
suprafețele netede și texturate din
interior, podele și gresie, fără
zgârieturi.

PERIE PENTRU GRESIE SI
ROSTURI
Peria cea mai abrazivă, are
filamente pentru curățare profundă
a gresiei, în special ceramică. De
asemenea, este foarte bună pentru
rosturi.

CODE: MS1041

CODE: MS1039TG

PERIE DURĂ
Peria este perfectă pentru betonul
murdar în medii industriale,
utilizarea pe ulei, grăsime, depozite
alimentare și suprafețe exterioare.

PERIE MOALE DELICATĂ
Această perie foarte delicată este
ideală pentru curățarea orificiilor
de aerisire și pentru curățarea
exterioară a vehiculului și a
suprafeței exterioare cu ProWash

CODE: MS1039P

PERIE DELICATĂ
Este ideală pentru spălarea
covoarelor comerciale mici, a
scărilor și a suprafețelor din lemn
pictate.

White Twister™ Scrub + Restore Step
Pasul 1: îndepărtează petele și
zgârieturi dând un nou strat proaspăt.
CODE: MS211763

Yellow Twister™ Shine Building Step
Pasul 2: începe să dai luciu.
CODE: MS211760

1500 GRIT

Green Twister™ Shine + Maintain
Pasul 3: adaugă strălucire și folosește
pentru menținerea suprafeței.
3000 GRIT

CODE: MS211759

CODE: MS1044

CRYSTALISER CHEMICAL

PADUL MICROFIBRĂ
Pentru sticlă, oglinzi și lustruire oțel
inoxidabil.

Substanța noastră de cristalizare a fost dezvoltată
și testată pentru cea mai rapidă strălucire atunci
când este utilizată cu MotorScrubber. Acest
produs chimic rezistent creează un strat protector
cu o strălucire frumoasă de oglindă. Perfect pentru
cristalizarea zonelor mici, cum ar fi treptele de
marmură, blaturi de bar, mese de cafenea și băi
de lux.

CODE: MS1053

CODE: MS1038

CODE: MS1072 (1 Litre Bottle)

CR
CRY
YSTALISER P
PAD
AD
BURETE DISC
Pentru suprafețe delicate, cum ar fi
curățarea vehiculelor.

SUPORT PAD
Placă suport Velcro pentru
atașarea tuturor padurilor.

CODE: MS1030HD

CODE: MS1046

Pad pentru cristalizarea marmurei. Acest proces
simplu în doi pași vă permite să obțineți o
strălucire tip oglindă; Aplicați substanța chimică
cristalizantă la suprafață și tamponați până se
usucă. Utilizați un pad nou pentru a bloca
strălucirea și a da un finisaj excepțional cu efect
de oglindă.
| PRICE:
CODE: MS1071 (2
PACK) £24.78 (2 PACK)

PERIE PENTRU SCĂRI

MAROON STRIP PAD

Această perie este o necesitate pentru
orice zonă în care sunt trepte,
îmbunătățește igiena în zonelor de
trafic intens prin reducerea murdăriei și
a bacteriilor.

Acest material super abraziv este
capabil sa dea luciu pe uscat, fără
soluții chimice. Ideal pentru
restaurarea multor tipuri de podele.

Această perie unică curăță treapta și
contratreapta în același timp, reducând
timpul de curățare. Cu aceleași
filamente ca și peria de duritate medie
care oferă o curățenie excepțională pe
toate suprafețele dure, scari,
contratrepte și marginile coridoarelor.

IMPORTANT: Întotdeauna faceți o
testare mai întâi. Acest pad va face
podeaua să strălucească, utilizând
Twister™ Diamond.

GAMA ESENȚIALĂ DE PADURI
Gama noastră esențială de paduri a fost proiectată pentru a fi utilizată
în curățarea chimică. Ideal pentru toate tipurile de podele dure.

JET + peria pentru trepte este
combinația perfecta pentru curățarea
acestora.
CODE: MS1049
16

CODE: MS1069 (10 PACK)

NEGRU, pentru curățarea podelei Cod: MS1060 (5 PACK)
VERDE, pentru curățarea pardoselilor unsuroase din bucătării Cod: MS1062 (5 PACK)
ALBASTRU, pentru curățarea generală a podelei Cod: MS1068 (5 PACK)
ROȘU, pentru lustruirea podelelor din lemn tare Cod: MS1064 (5 PACK)
ALB, pentru șlefuirea uscată a podelelor. CODE: MS1066 (5 PACK)
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MS2000 AND JET TECHNICAL DATA
MS2000

ÎNAINTE

DUPĂ

BATTERY

MELAMINE PAD
Folosind doar apă acest
material nou uimitor absoarbe
murdăria din orice suprafață
netedă lavabil. Ideal pentru
podele din piatră poroasă, plăci
ceramice, pardoseli de vinil,
suprafețe vopsite lavabile și
îndepărtarea urmelor lăsate de
pantofi.
CODE: MS1070 (5 PACK)

MÂNERE INTERSCHIMBABILE
Oferim trei mânere de dimensiuni diferite, gata
pentru a aborda orice tip de muncă, complet
interschimbabile pe modelul MS2000. De
asemenea, încercați mânerul de control, oferindu-vă
manevrabilitate suplimentară în timp ce curățați.

HAM COMPLET
Hamul MS2000 vă oferă
portabilitate totală care vă
permite libertatea de a curăța
oriunde. Dacă doriți să lucrați
mai mult de 4 ore vă
recomandăm achiziționarea
unui ham de rezervă. Puteți
încărca primul ham în timp ce
lucrați cu al doilea.
Compatibil cu MS2000 și
ProWash.

SCURT, pentru curățenie la nivelul ochilor
SOLID: 38CM // 15"
CODE: MS3003-15
MEDIU, pentru curățarea podelelor
TELESCOPIC: 70 - 140CM // 27.5" - 55"
CODE: MS3003-30
LUNG, pentru curățenie la înălțime
TELESCOPIC: 120 - 240CM // 47" - 94"
CODE: MS3003-50

(Încărcătorul nu este inclus)

Mânerul pentru control
CODE: MS3004N

CODE: MS3114C

Unul pentru paduri și perii și unul pentru MotorScrubber, pentru transportul
ușor.
18

GEANTĂ MOTORSCRUBBER : CODE: MS3065
GENATĂ ACCESSORII: MS3060

IMPERIAL

METRIC

IMPERIAL

2.2 Kg

4.8 Lb

2.2 Kg

4.8 Lb

12 Volt, 7 Ah Sealed Lead Acid

12 Volt, 7 Ah Sealed Lead Acid

4 Hours

3.5 Hours

CHARGING TIME

8 Hours

8 Hours

SCRUBBING WIDTH

18 Cm

7.5 "

18 Cm

7.5 "

PERFORMANCE

120 M2 / Hour

404 Ft2 / Hour

144 M2 / Hour

472 Ft2 / Hour

LINEAR PERFORMANCE

666 M / Hour

2244 Ft / Hour

799 M / Hour

2621 Ft / Hour

BRUSH PRESSURE

5 Kg = 19.7 G / Cm2 P

11 Lb = 4.48 Oz / Inch2

5 Kg = 19.7 G / Cm2

11 Lb = 4.48 Oz / Inch2

BRUSH RPM

360

MOTOR TORQUE

11.18 G / Cm

1096.3 mN.m

11.18 G / Cm

1096.3 mN.m

MACHINE WEIGHT

1.5 Kg

3.3 Lb

1.75 Kg

3.8 Lb

BACK PACK WEIGHT

2.5 Kg

5.5 Lb

3 Kg

6.6 Lb

DIMENSIONS MS2000L

W 17 x H 15 x L 160 Cm

W 6.7 x H 5.9 x L 62.9"

N/A

N/A

DIMENSIONS MS2000M

W 17 x H 15 x L 112 Cm

W 6.7 x H 5.9 x L 44"

W 17 x H 15 x L 112 Cm

W 6.7 x H 5.9 x L 44"

DIMENSIONS MS2000S

W 17 x H 15 x L 38 Cm

W 6.7 x H 5.9 x L 14.9"

N/A

N/A

PUMP PRESSURE

N/A

N/A

7.9 Bar

116 PSI

PUMP OPEN FLOW

N/A

N/A

5 Litre / Min

1.3 Gal / Min

360

PROWASH TECHNICAL DATA
CART

KIT ANTISTROPIERE
Oferim două tipuri de genți pentru transport.

METRIC

RUN TIME

BATTERY

GEANTĂ TRANSPORT

JET

Sistemul de protecție împotriva stropilor vă ajută să nu stropiți cu
apă sau soluție de curățare pereții. Kitul vă oferă intre 160 si 200
grade de protecție la stropire. Kit include o fustă de protecție de
5cm și de 15cm.

MOTORSCRUBBER

METRIC

IMPERIAL

METRIC

IMPERIAL

6 Kg

13.2 Lb

2.2 Kg

4.8 Lb

12 Volt, 22 Ah Sealed Lead Acid

12 Volt, 7 Ah Sealed Lead Acid

RUN TIME

Over 8 hours

4 Hours (8 Hours with 2 backpacks)

CHARGING TIME

5.5 Hours

8 Hours

CART WEIGHT (EMPTY)

35 Kg

77 Lb

N/A

N/A

CART DIMENSIONS (EMPTY)

H 104cm x W 51cm x D 71cm

H 41" x W 20" x D 28"

N/A

N/A

PUMP PRESSURE

11 Bar

160 PSI

N/A

N/A

PUMP OPEN FLOW

8 Litre / Min

2.1 Gal / Min

N/A

N/A

SCRUBBING WIDTH

N/A

N/A

18 Cm

7.5"

MOTOR TORQUE

N/A

N/A

11.18 G / Cm

1096.3 mN.m

BRUSH RPM

N/A

N/A

360

MACHINE WEIGHT

N/A

N/A

2 Kg

4.4 Lb

BACKPACK WEIGHT

N/A

N/A

2.5 Kg

5.5 Lb

Min 25W - Max 86W
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EUROPE & RoW HELP DESK (GMT)
0044 (0)114 478 8710
orders@motorscrubberclean.com
USA HELP DESK (CENTRAL TIME)
630 326 3107
usaorders@motorscrubberclean.com
Find Your Nearest Stockist at motorscrubberclean.com

