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S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com

SCHROBZUIGMACHINES

BIJZONDERE OPTIES

• Borstels & Pads
• Batterijen
• Batterijlader
• Zwaailicht

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Industriële sites, scholen, kantoren, kerkelijke gebouwen, ziekenhuizen, 
openbare gebouwen, luchthavens, havens, shopping centra, logistieke 
opslagplaatsen en depots, schoonmaakbedrijven, ed.

GESCHIKTE REINIGINGSOPPERVLAKKEN
Keramische tegels, marmer, cement/beton, linoleum, antislip vloeren, 
porseleinen tegels, ed.

Het NIEUW ECO-GAMMA van schrobzuigmachines van Eureka.
Dit gamma bestaat uit 15 modellen, verkrijgbaar in 30 versies en is ideaal 
voor de grondige reiniging en het onderhoud van kleine, middelgrote 
en grote oppervlakten. De schrobmachines zijn verkrijgbaar als walk-
behind of opzitmachine en kunnen op vraag uitgerust worden met het 
nieuw, exclusief, gepatenteerd ECO-systeem. Dit systeem zorgt voor een 
zuinig water- en reinigingsmiddelverbruik en heeft verschillende prijzen 
gewonnen ( waaronder “The Veneto Sviluppo Award” uitgegeven door de 
universiteit van Padua).
Het ECO-systeem is ontworpen om indrukwekkende besparingen 
te bekomen op gebied van arbeid/water/reinigingsmiddel en een 
productiviteit die 3 maal groter is dan bij traditionele systemen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN E100
Werkbreedte 960 mm
Maximale capaciteit 7.200 m²/u
Capaciteit schoonwatertank 120 L
Capaciteit vuilwatertank 135 L
Aandrijving  elektrisch
Voorwaartse snelheid 7,5 km/u
Vermogen 24 V
Standaard batterij 1 X 24 V
Batterijlader ingebouwd
Gewicht (met batterij & lader) 643 kg
Afmetingen - zonder zuigvoet (lxbxh) 1.532 x 1.060 x 1.450 mm
Breedte zuigvoet 995 mm

HET EXCLUSIEF ECOSYSTEEM®

Dit is een exclusief systeem 
om de productiviteit van de 
machines te verhogen en de 
beschikbare hoeveelheid water 
/ reinigingsmiddel drastisch 
te verminderen en optimaal te 
benutten.

Met een andere, conventionele 
machine zou de gebruiker de 
schoonwatertank moeten bijvullen 
en tegelijkertijd de vuilwatertank 
moet ledigen op het moment dat 
de beschikbare hoeveelheid water 
/ reinigingsmiddel opgebruikt is.

• 5 KEER PRODUCTIEVER DAN 
TRADITIONELE SYSTEMEN

• GROTE KOSTENBESPARING

• MINDER VERBRUIK VAN 
WATER / REINIGINGSMIDDEL

• MINDER WERKTIJD

• MILIEUVRIENDELIJKER

ECONOMISCH + ECOLOGISCH  = 
GROTERE PRODUCTIVITEIT & 
MINDER VERBRUIK VAN WATER / 
REINIGINGSMIDDEL
Het gepatenteerd ECO-systeem van Eureka 
is een innovatieve techniek ontworpen om de 
productiviteit van de machines te verhogen 
en de beschikbare hoeveelheid water / 
reingingsmiddel drastisch te verminderen 
en optimaal te benutten. Dit systeem 
biedt de volgende voordelen: verhoogd 
arbeidsrendement –Tijdsbesparing door 
het minder ledigen / bijvullen van de tanks 
– Besparing van water / reinigingsmiddel – 
Minimaal energieverbruik - Ecologisch.

OPTIMALE TECHNOLOGIE  
IN EEN COMPACTE VORM
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INDRUKWEKKENDE ZUIGKRACHT
Uitgerust met een sterke 3-traps zuigmotor 
zorgt de E100 voor een optimale opzuiging op 
elk vloertype.
RVS RESTFILTER
Eventueel opgezogen grote stukjes vuil 
worden opgevangen in een RVS filtermand 
waardoor ze niet terecht kunnen komen in 
het vuilwatercircuit en zo dus het systeem 
niet kunnen verstoppen.

GROTE SCHOONWATERTANK
De tankinhoud bedraagt 120 liter die 
verhoogd kan worden tot 360 liter door 
het ECO-systeem. Bovendien is de tank 
eenvoudig te bereiken voor vullen/controle/
onderhoud.

MANUEEL INSTELBARE ZUIGVOET
De zuigvoet kan eenvoudig aangepast 
worden aan elk vloertype voor een optimale 
wateropname.
KEERBARE OPZUIGRUBBERS
De zuigrubbers kunnen gekeerd en gewisseld 
worden zonder gereedschap. De combinatie van 
de dubbele instelregeling van de parabolische 
zuigvoet met speciale zuigrubbers zorgt voor 
een droog vloeroppervlak na het schrobben.

FLEXIBEL UITEINDE OP DE AFLAATSLANG
Om de waterstroom tijdens het ledigen 
van de vuilwatertank te regelen, is de E100 
voorzien van een soepele aflaatslang. Het 
slanguiteinde is zeer flexibel waardoor het 
ledigen gecontroleerd kan gebeuren zonder 
spatten.

AUTOMATISCH SPOELEN VAN HET ECO 
SYSTEEM
Het volledige ECO-systeem kan moeiteloos 
worden gespoeld door een druk op de knop.
VUILWATERTANK KAN EENVOUDIG GEREINIGD 
EN ONDERHOUDEN WORDEN
De E100 is uitgerust met een grote patrijspoort 
voor het eenvoudig reinigen van de tank alsook 
voor de afvoer van vuilresten.

DE DISPLAY
Eenvoudige display met “one-
touch” bedieningselementen.

RVS STOFFILTER
STOFFILTER UIT RVS
Deze filter beschermt de zuigmotor tegen 
stof en grof vuil. Dit verhoogt de levensduur 
van de motor.

DE TRACTIEMOTOR IS 
SCHOKBESTENDIG EN 
WATERDICHT.
De motor is verticaal geïnstalleerd 
in de neus van de machine. Het 
voorwiel wordt aangedreven via 
een tandwielkast in oliebad.

DOSEERSYSTEEM DOSEMATIC® 
De hoeveelheid water/
reinigingsmiddel kan geregeld 
worden. De schoonwatertank 
is gemakkelijk toegankelijk 
voor snelle controle van het 
reinigingsmiddelverbruik en 
onderhoud.

ZELFREGELENDE ANTISPATRING
De ring past zich automatisch aan de vloer aan en zorgt zo voor een optimale 
wateropzuiging en droge vloer na het schrobben.

AUTOMATISCH BORSTELWISSELSYSTEEM
De borstels kunnen eenvoudig en snel, zonder gereedschap, verwijderd en vervangen 
worden door het exclusief “BRUSH-O’MATIC  SYSTEEM”.
REGELBARE BORSTELDRUK
Doordat de borsteldruk aangepast kan worden, kan de machine zowel op zachte 
vloeren als op ruwe oppervlakken gebruikt worden.

Dankzij de compacte afmetingen 
en de grote wendbaarheid levert 
de machine ook zeer goede 
prestaties in magazijnen en 
grootwarenhuizen.

De E100 is ontwikkeld met 
het oog op gebruiksgemak en 
comfort voor de bestuurder. De 
eenvoudige bediening, grote 
wendbaarheid en ergonomische 
bestuurderspositie met optimaal 
overzicht op het te schrobben 
oppervlak, maken de machine 
uiterst veilig en gemakkelijk in 
gebruik.

Het zeer lage geluidsniveau 
maakt de machine geschikt voor 
toepassingen in alle soorten 
gebouwen.

De E100 is uitgerust met het 
exclusief ECO-SYSTEEM. 
Dit levert een besparing 
op tot 80% vergeleken met 
een conventionele machine. 
Het gebruik van duurzame 
materialen verzekert een 
drastische besparing in de 
onderhoudskosten.

DE E100 VAN EUREKA IS 
EEN INNOVATIEVE OPZIT 
SCHROBZUIGAUTOMAAT. ZEER 
ROBUUST EN ONTWORPEN OM 
UITZONDERLIJKE PRESTATIES 
TE LEVEREN OP DE MOEILIJKSTE 
INDUSTRIËLE VLOEREN.

BIJZONDERE KENMERKEN

• EXCLUSIEF ECOSYSTEM® 
(STANDAARD)

• VUILWATERTANK KAN 
EENVOUDIG GEREINIGD 
WORDEN

• WATERTOEVOER EVENREDIG 
MET DE WERKSNELHEID

• ZELFREGELENDE 
ANTISPATRING

• BORSTELWISSELSYSTEEM

• REGELBARE BORSTELDRUK

• EENVOUDIG REGELBARE 
ZUIGVOET UIT RVS, ZONDER 
GEREEDSCHAP

• DE TRACTIEMOTOR IS 
SCHOKBESTENDIG EN 
WATERDICHT

• GROTE SCHOONWATERTANK

• GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT 
DE SCHOONWATERTANK

• INDRUKWEKKENDE 
ZUIGKRACHT

• RVS MAND VOOR DE OPNAME 
VAN GROF VUIL

• RVS STOFFILTER

• FLEXIBEL UITEINDE OP DE 
AFLAATSLANG

• KEERBARE OPZUIGRUBBERS

• RVS BORSTELKOP

• RVS FRAME (OPTIE)

• DOSEMATIC® DOSEERSYSTEEM 
DOSE-MATIC (OPTIE)

ROESTVRIJ STAAL

ROESTVRIJ STAAL

ROESTVRIJ STAAL

ROESTVRIJ STAAL


