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ECONOMISCHE SCHROBZUIGMACHINES MET GROTE 
PRESTATIES.
COMPACTE MACHINES VOOR HET ONDERHOUD VAN KLEINE 
TOT MIDDELGROTE OPPERVLAKTEN.

SCHROBZUIGMACHINES
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De E50/E55 zijn professionele 
schrobzuigmachines uitermate 
geschikt voor het onderhoud van 
kleine tot middelgrote oppervlakten.

De E50/E55 leveren een maximale 
capaciteit van 2.150 tot 2.365 m²/u 
door een werksnelheid van 4,3 km/u 
en een werkbreedte van 50 en 55 cm.

Beide modellen zijn beschikbaar 
ofwel aangedreven door een 24 V accu 
systeem ofwel door netvoeding. Keuze 
uit uitvoering met borstelaandrijving of 
volautomatische aandrijving (TRAC).

Grote tanks (schoon water: 40 L; 
vuil water: 50 L) maximaliseren de 
productiviteit en de werkduur en de 
ingebouwde batterijlader maakt het 
opladen veilig en eenvoudig.

Deze economische 
schrobzuigmachines zijn uiterst 
gemakkelijk in gebruik en stellen 
bedrijven met een beperkt budget ook 
in staat om te kunnen profiteren van 
de efficiëntie en de betrouwbaarheid 
van de Eureka machines.

DE E50 EN E55 ZIJN 
ELEKTRONICAVRIJ

 E50 E50 TRAC E55 E55 TRAC

PROFITEER VAN 
OPTIMALE KWALITEIT, 
GEBRUIKSCOMFORT EN 
UITSTEKENDE PRESTATIES 
MET DE ECONOMISCHE 
WALK-BEHIND 
SCHROBZUIGMACHINES VAN 
EUREKA.

HET “START & GO” SYSTEEM

DOOR DE EENVOUDIGE 
EN ELEKTRONICAVRIJE 
BEDIENINGSELEMENTEN HEEFT DE 
GEBRUIKER GEEN EXTRA OPLEIDING 
NODIG EN BIJGEVOLG KAN HIJ ZICH 
ENKEL FOCUSSEN OP HET REINIGEN 
ZELF. KEUZE UIT UITVOERING 
MET BORSTELAANDRIJVING OF 
VOLAUTOMATISCHE AANDRIJVING 
(TRAC).

HET ERGONOMISCH DESIGN ZORGT VOOR 
EEN OPTIMALE PRODUCTIVITEIT EN 
GEBRUIKSCOMFORT.

1. Draai de sleutel op “ON”
2. Druk op de knop Borstel/Zuigfunctie
3. Trek aan de hendel & start!

PROBLEEMLOOS ONDERHOUD - Gemakkelijk te reinigen schoon- 
en vuilwatertanks, volledig toegankelijk voor onderhoud.

• Eenvoudige toegang helpt om bacteriën en andere 
verontreinigingen die kunnen groeien in afgesloten tanks, te 
beperken.

• De vuilwatertank is voorzien van een unieke aftapkraan om de 
stroming van het verbruikte water, alsook van een efficiënt 
antidrup systeem.

• De waterfilter (optioneel op BASE versies) kan gemakkelijk 
worden verwijderd voor reiniging.

ESCS - Eureka Solution Control Stop-valve
Dit ventiel stopt of activeert de waterstroom in functie 
van de borstelwerking. Dit vermijdt overmatig gebruik 
van water en reinigingsmiddel.

BELANGRIJKE NOTA: De TRAC versies zijn standaard 
uitgerust met dit systeem.

GROTE PRESTATIES - Kies voor een hoger niveau van reinigen:
• Eureka levert snel, veilig en efficiënt vlekkeloze 

vloeren dankzij een neerwaartse druk tot 44 kg en een 
rotatiesnelheid tot 180 tpm geleverd via ofwel een 0,8 PK 
of een 1,0 PK / 0,75 kW borstelmotor, de krachtigste in zijn 
klasse.

• Directe aandrijving van de borstel (geen riemen) betekent 
minder onderhoud en betere prestaties. De motor wordt 
beschermd door een twin veiligheidsthermo-zekering 
Varistor.

• Het schrobdek is voorzien 
van een bedieningsknop voor 
het optimaliseren van de 
rijrichting en het rijcomfort 
van de machine.

• Bovendien kan de borstel 
gemakkelijk worden 
vervangen zonder gebruik te 
maken van gereedschap.
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Instelknop voor de watertoevoer 
en pompaansluiting voor het 
doseersysteem.

De E50 & E55 zijn voorzien van 
een antischuim systeem voor 
een optimale bescherming van 
de zuigmotor.

• Het ingebouwde opbergvak op 
de motorkap is een slimme 
manier om het gebruik van 
de beschikbare ruimte te 
maximaliseren.

• De kantelfunctie van Eureka 
maakt het transporteren 
en stockeren van deze 
schrobmachines eenvoudig 
en gemakkelijk.

ZUIGVOET VOOR GROTE PRESTATIES EN GROTE WIELEN
• Zelfs in bochten van 180° leveren de E50 en E50 gelijke druk. De parabolische zuigvoet zuigt al het 

reinigingsmiddel terug op.
• De zuigvoet is gemaakt van staal en wordt hierdoor beschermd tegen alle soorten van accidentele 

schokken. Deze kan zonder gereedschap aangepast worden om de juiste hoek te bereiken voor een optimale 
wateropname.

• De rubbers uit Lynatex zijn omkeerbaar voor dubbel gebruik en kunnen snel en eenvoudig vervangen worden.
• De zuigmotor met 0,64 PK is de krachtigste in zijn klasse en zorgt voor een totale wateropname (1.250 mm 

waterkolom).
• Grote, streepvrije en antislip wielen maximaliseren de wendbaarheid en de productiviteit op elk vloertype.

De E50 & E55 zijn uitgerust 
met een exclusief systeem 
voor het snel en eenvoudig 
controleren en vervangen van 
de batterijen, zonder gebruik te 
maken van gereedschap

DOSEMATIC®
Het exclusief DoseMatic® systeem (Eureka Doseersysteem) 
heeft tot doel het gebruik van reinigingsproduct tot 50% te 
verlagen, geld te besparen, de productiviteit te verbeteren 
en het milieu te beschermen. De hoeveelheid en het type 
product kan aangepast worden aan het vloertype. Dit 
voorkomt verspilling. Daarenboven komt de gebruiker niet in 
direct contact met het product en dit zorgt voor een optimale 
veiligheid.

• Het schrobdek is voorzien 
van een bedieningsknop voor 
het optimaliseren van de 
rijrichting en het rijcomfort 
van de machine.

• Bovendien kan de borstel 
gemakkelijk worden 
vervangen zonder gebruik te 
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EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32  
35013 Cittadella PD ITALY   
tel +39 049 9481800   
fax +39 049 9481899   
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com   

BIJZONDERE OPTIES
• Borstels & pads
• Batterijen
• Urenteller
• DoseMatic® Eureka Doseer Systeem
• ESCS Eureka Solution Control Stop-Valve

AUTHORIZED DEALER

Het NIEUW ECO-GAMMA van schrobzuigmachines van Eureka.
Dit gamma bestaat uit 11 modellen, verkrijgbaar in 23 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 E50B E50B TRAC E50C E55B E55B TRAC

Werkbreedte 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm

Maximale capaciteit 2.150 m²/u 2.150 m²/u 2.150 m²/u 2.365 sm²/u 2.365 m²/u

Capaciteit vuilwatertank 50 L 50 L 50 L 50 L 50 L

Capaciteit schoonwatertank 40 L 40 L 40 L 40 L 40 L

Vermogen 24 V 24 V 230 V 24 V 24 V

Aandrijving borstel automatisch borstel borstel automatisch

Borsteldruk 31 kg 31 kg 31 kg 44 kg 44 kg

Brush motor hp 0,8 PK 0,8 PK 0,55 PK 1 PK 1 PK

Borstelmotor 180 tpm 180 tpm 150 tpm 180 tpm 180 tpm

Zuigmotor 0,64 PK 0,64 PK 0,70 PK 0,64 PK 0,64 PK

Waterkolom 1.250 mm 1.250 mm 2.100 mm 1.250 mm 1.250 mm

Geluidsniveau 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA

ESCS systeem + water filter optie standaard optie optie standaard

Afmetingen - met zuigvoet (lxbxh) 1.200x830x960 mm 1.200x830x960 mm 1.200x830x960 mm 1.200x830x960 mm 1.200x830x960 mm 

Gewicht (zonder batterijen) 73 kg 78 kg 71,8 kg 78,5 kg 83,5 kg

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Restaurants, keukens, zwembaden, kleedkamers, cafés en bars, ziekenhuizen, clubs, kleine 
bedrijven, supermarkten, ed.

GESCHIKTE VLOEROPPERVLAKKEN
Keramische tegels, marmer, cement, linoleum, porseleinen tegels, rubbervloeren, ed.

Follow us on the web:

GEAUTORISEERDE DEALER

ecology meets economy

EUREKA BENELUX
(onderdeel van Kathagen N.V te Bree)

www.eureka-floorcare.nl • info@eureka-floorcare.nl
www.eureka-floorcare.be • info@eureka-floorcare.be

Exclusief invoerder van schrob- en veegmachines van Eureka 
S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com


