
SCRUBTEC 233
– WHY COMPROMISE
En kompakt gulvvaskemaskin til daglige rengjøringsoppgaver



Praktisk løsning til rengjøring 
av mindre gulvareal

Ville det ikke være deilig hvis en kunne finne en gulvvaskemaskin 
som effektivt også kan rengjøre de mindre gulvarealene?

Det finner du nå! Den nye SCRUBTEC 233 fra Nilfisk-ALTO er en 
kompakt gulvvaskemaskin som på uovertruffent vis supplerer det 
omfattende utvalget av gulvrengjøringsutsyr vi allerede har.

SCRUBTEC 233 er den minste gulvvaskemaskinen i sin klasse, med 
sine små mål: 46 cm høyde, 39 cm bredde, 66 cm lengde har 
SCRUBTEC 233 det største børstetrykket i sin klasse og er samtidig 
fantastisk effektiv.

Gulvvaskemaskinene er beregnet til områder hvor det er lite plass 
tilgjengelig, som for eksempel mindre butikker, kjøkken, kan-
tiner, kontorer, skoler, klinikker, treningssentre og andre steder 
hvor man ikke kan manøvrere med en av de store gulvvaske-
maskinene, men må ta støvsugeren og moppen fatt.

SCRUBTEC 233 har fjæraktivert dobbel vaske/-pad med et børste-
trykk på opp til 18 kg, noe som sikrer stor effektivitet. Dobbel 
sugefot sikrer oppsugs- og vaskeeffekten når maskinen beveger 
seg både forover og bakover. SCRUBTEC 233 veier bare 22 kg og er 
lett å transportere fra det ene arbidsstedet til det andre.

Produktivitet og effektivitet er helt på topp!



Velegnet til:
• Mindre supermarkeder
• Kjøkken og kantiner
• Kontorer og skoler
• Klinikker
• Treningssentre

•  Justerbart og sammenleggbart 
håndtak som gjør maskinen 
fleksibel og enkel å håndtere

•  Dobbel sugefot betyr god 
 tørking av gulvet ved kjøring 
både forover og bakover

•  To separate tanker som kan  avmonteres 
eller vippes for bekvem rengjøring

•  Tankkapasitet på henholdsvis 
10 og 11 liter med en  kapasitet 
som holder til 275 m2 pr. 
fylling

•  Store hjul, som letter transporten i 
for eksempel trapper

•  De solide rotasjonsstøpte 
tankene er svært robuste og 
motstandsdyktige mot kjemi 
og rengjøringsmidler



Nilfisk-ALTO
- en divisjon av Nilfisk-Advance A/S

Bjørnerudveien 24
1266 Oslo

Tlf.: 22 75 17 70 – Fax.: 22 75 17 71
www.nilfisk-alto.no

SCRUBTEC 233

TEKNISKE SPESIFIKASJONER SCRUBTEC 233

Vaskebredde (mm) 330

Sugefotbredde (mm) 385

Børste størrelse (mm) 2x165

Teoretisk kapasitet (m²/time) 1320

Rentvann/skittenvannstank (l) 10/11

Spenning-frekvens (V-Hz)) 220/240-50/60

Børstemotor, effekt (W) 100

Børstemotor, hastighet (o/min) 200

Sugemotor, effekt (W) 450

El. kabel, lengde (m) 15

Mål, lxbxh (mm) 665x390x460

Vekt (kg) 22

STANDARD TILBEHØR

Børster 2 stk •

Sugefot 2 stk. •

ARTIKKELNUMMER 9087235020

Ingen krav kan gjøres på bakgrunn av informasjon og illustrasjoner i denne brosjyren. Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data, design og utstyr.

Varemerket Nilfisk-ALTO er eiet av Nilfisk-Advance 
AS, en av verdens ledende leverandører av 
rengjøringsutstyr med en omsetning på 780 mill. 
euro og 5000 ansatte.

Vårt hovedkvarter er i Danmark og vi har salgs-
kontorer i alle de viktigste landene i Europa, Nord 
Amerika og Asia. Våre produksjonsenheter er 
 lokalisert til Ungarn, Kina, Italia, USA, Singapore, 
Danmark og Tyskland. Nilfisk-ALTO tilbyr høy-
trykks vaskere, støv-/våtsugere og gulvrengjørings-
maskiner av høy kvalitet, til landbruket, auto-
bransjen, industriselskaper, rengjøringsfirmaer og 
private forbrukere. 

Nilfisk-ALTO fokuserer på nyskaping og vekst. Vi 
tror på nære og langvarige relasjoner med både 
kunder, leverandører og medarbeidere.
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Forhandler:


