HET EXCLUSIEF ECOSYSTEEM®
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

• 5 KEER PRODUCTIEVER DAN
TRADITIONELE SYSTEMEN
• GROTE KOSTENBESPARING
• MINDER VERBRUIK VAN
WATER / REINIGINGSMIDDEL
• MINDER WERKTIJD
• MILIEUVRIENDELIJKER

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.
Dit is een verspilling van tijd, water
en reinigingsmiddel.
Bovendien heeft dit bijzonder
nadelige gevolgen voor het milieu.

BIJZONDERE OPTIES
• Borstels & Pads
• Batterijen
• Batterijlader

SCHROBZUIGMACHINES

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.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Werkbreedte
Maximale capaciteit
Capaciteit schoonwatertank
Capaciteit vuilwatertank
Aandrijving
Voorwaartse snelheid
Vermogen
Standaard batterij
Batterijlader
Gewicht (met batterij & lader)

E51

E61

E71

E81

510 mm

610 mm

710 mm

810 mm

2.200 m²/u

2.440 m²/u

3.200 m²/u

3.650 m²/u

40 L

40 L

75 L

75 L

56 L

56 L

80 L

80 L

elektrisch

elektrisch

elektrisch

elektrisch

4 km/u

4 km/u

4,5 km/u

4,5 km/u

24 V

24 V

24 V

24 V

2 x 12 V

2 x 12 V

4x6V

4x6V

ingebouwd

ingebouwd

ingebouwd

ingebouwd

198 kg

206 kg

303 kg

308 kg

Afmetingen - zonder zuigvoet (lxbxh) 1.317x555x1.110 mm 1.301x630x1.110 mm 1.550x710x1.110 mm 1.555x820x1.110 mm
Breedte zuigvoet

830 mm

830 mm

995 mm

995 mm

Het NIEUW ECO-GAMMA van schrobzuigmachines van Eureka.
Dit gamma bestaat uit 9 modellen, verkrijgbaar in 18 versies en is ideaal
voor de grondige reiniging en het onderhoud van kleine, middelgrote
en grote oppervlakten. De schrobmachines zijn verkrijgbaar als walkbehind 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.

AUTHORIZED DEALER
EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
ecology meets economy
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
EUREKA BENELUX www.eurekasweepers.com
(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
Follow us:van Eureka
S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com

GEAUTORISEERDE DEALER

E51
E61
E71
E81

ECONOMISCH + ECOLOGISCH =
GROTERE PRODUCTIVITEIT & MINDER VERBRUIK
VAN WATER / REINIGINGSMIDDEL

E51

Verkrijgbaar in de uitvoeringen BASE/TRAC/
ECO*.
De E51 is een professionele walk-behind
machine geschikt voor het onderhoud van
oppervlakten tussen 250 en 1.000 m². Met een
werkbreedte van 510 mm en een maximale
werksnelheid van 4 km/u haalt deze machine
een capaciteit van 2.200 m²/u.

E61

De E61 is een grotere, professionele walkbehind machine geschikt voor het schrobben
van oppervlakten tussen 1.000 en 2.000 m².
Met een werkbreedte van 610 mm, een twin
schrobdek en een maximale werksnelheid
van 4 km/u haalt deze machine een maximale
capaciteit van 2.400 m²/u.
Dit model is verkrijgbaar in de TRAC/ECO
versie.

E71

De E71 is een professionele walk-behind
machine geschikt voor het schrobben van
oppervlakten tussen 2.000 en 3.000 m². Met
een werkbreedte van 710 mm, een twin
schrobdek en een maximale werksnelheid
van 4 km/u haalt deze machine een maximale
capaciteit van 3.200 m²/u.
Dit model is verkrijgbaar in de TRAC/ECO
versie.

BIJZONDERE KENMERKEN
• ROBUUSTE STRUCTUUR:
DUURZAAM STALEN
ONDERSTEL VAN GESTRAALD
STAAL BEHANDELD MET
ZINKFOSFAAT EN GECOAT MET
EEN THERMOHARDENDE VERF.

ROBUUSTE STRUCTUUR
Duurzaam stalen
onderstel van gestraald
staal behandeld met
Zinkfosfaat en gecoat
met een thermohardende
verf.

• AUTOMATISCH
DOSEERSYSTEEM: DANKZIJ DIT
SYSTEEM IS DE WATERTOEVOER
ALTIJD EVENREDIG MET
DE SNELHEID VAN DE
SCHROBMACHINE.

• HET EXCLUSIEF BRUSH’OMATIC
SNELKOPPELINGSSYSTEEM
ZORGT VOOR EEN SNELLE
POSITIONERINGSVERANDERING
VAN HET SCHROBDEK.

RVS STOFFILTER
Beschermt de zuigmotor tegen
stof en verzekert dusdanig de
levensduur van de motor.

• ELEKTRONISCHE TRACTIE:
TRAPLOOS (VERSIES TRAC/ECO)

• MULTIFUNCTIONEEL EN
OVERZICHTELIJK DASHBOARD.

E81

De E81 is een robuuste, professionele walkbehind machine geschikt voor het schrobben
van oppervlakten tussen 3.500 en 5.000 m².
Met een werkbreedte van 810 mm, een twin
schrobdek en een maximale werksnelheid van
4,5 km/u haalt deze machine een maximale
capaciteit van 3.650 m²/u.
Dit model is verkrijgbaar in de TRAC/ECO
versie.

MULTIFUNCTIONELE
DISPLAY met eenvoudige
bedieningselementen.

*DE ECO VERSIE IS
DE BESTE UIT DE REEKS

E51
E61
E71
E81

DE BATTERIJLADER
De batterijlader is standaard
ingebouwd bij alle modellen.

SCHROBDEK UIT GEGOTEN
ALUMINIUM MET BUMPERS
EN ZELFREGELENDE
ANTISPATRING.

HET DROOGSYSTEEM bestaat uit een zuigvoet.
De vorm is van groot belang en de primaire functie
is de opname van het vuile water door middel van een zuigmotor. Het
resultaat van dit proces is een uiterst schone en glanzende vloer.
Bij het ontwerp van de zuigvoet werd oa rekening gehouden met de
gekozen materialen, de parabolische vorm, de variabele positioneringspunten.

