
E65
E75
E83 COMPACT - GEBRUIKSVRIENDELIJK - 

BETROUWBAAR

SCHROBZUIGMACHINES



E65
E75
E83

Beschikbaar met 2 PPL borstels 
of pads van 65 cm, 75 cm en 
83 cm. Bij een rijsnelheid van 6 
km/u geeft dit een werkcapaciteit 
tot 4.980 m²/u.

Deze compacte machines zijn 
snel en productief en bovenal 
betaalbaar. Bovendien zijn ze 
een modern alternatief voor de 
volumineuze walk-behind of de 
verouderde, veel te grote opzit 
veegzuigmachines.

De E65, E75, E83 bieden een 
economisch voordeel door een 
non-stop werkduur van max 4 u 
dankzij de optimalisatie van het 
energieverbruik. Bovendien kan 
de machine door elke standaard 
deur en liften.

De E65 , E75, E83 garanderen 
een drastiche vermindering 
van de onderhoudskosten 
dankzij de extreem competitieve 
aanschafprijs en een ruime 
standaard uitrusting. Door de 
zeer eenvoudige bediening is er 
geen training van de gebruikers 
nodig.

DE E65, E75 EN E83 ZIJN DRIE 
NIEUWE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
OPZIT SCHROBZUIGMACHINES 
GESCHIKT VOOR HET ONDERHOUD 
VAN OPPERVLAKTEN TOT 8.000 
M2/U. DE MACHINES ZORGEN 
VOOR EEN BELANGRIJKE 
VERLAGING VAN DE KOSTEN VAN 
VLOERONDERHOUD.

BIJZONDERE KENMERKEN 

• 10% - 20% KLIMVERMOGEN
• STREEPVRIJE BANDEN, IN 

PPL
• INGEBOUWDE 

BATTERIJLADER
• AFSLUITVENTIEL LAAG 

BATTERIJNIVEAU
• REGELBARE 

WATERTOEVOER VAN 0 TOT 
3,5 L/MIN

• SENSOR VOOR WATERPEIL
• ERGONOMISCHE 

VULDOP VOOR DE 
SCHOONWATERTANK

• LUCHTSLANG KAN 
GEREINIGD WORDEN 
OM VERSTOPPING TE 
VOORKOMEN

• SNELLE VERVANGING VAN 
TANKDICHTINGEN

• ANTIKANTEL BAREN
• VERSTELBARE STOEL
• BEEPER ACHTERWAARTS 

RIJDEN
• GELUIDSNIVEAU: 63 DB
• LAAG ZWAARTEPUNT VOOR 

BETERE STABILITEIT
• ZEER CONCURRERENDE 

PRIJS!

DE VUILWATERTANK
Is standaard uitgerust 
met een RVS mand om 
de doorgang voor groter 
vuil te versperren en te 
voorkomen dat het systeem 
zal blokkeren.

OVERZICHTELIJK DASHBORD
Gebruiksvriendelijk. Geen extra 
training nodig.

HET SCHROBDEK
Dit is uitgerust met een 
zelfregelende anti-spatring. 
Deze voorkomt het 
rondspatten van het water.

DE AANDRIJFMOTOR
Is volledig gesloten en 
beschermd door een sterke 
bumper. Deze machines zijn ook 
voorzien van een anti-kantel-
inrichting voor een grotere 
veiligheid.

AUTOMATISCHE 
ONTKOPPELING VAN DE 
ZUIGVOET
Wanneer de operator per 
ongeluk met de zuigvoet 
blijft haken achter een 
hindernis zal de zuigvoet 
loskomen waardoor verdere 
schade wordt vermeden.

OPTIMAAL 
ENERGIEBEHEER
Door het optimaliseren van 
het energieverbruik kunnen 
deze machines tot max 4 u 
non-stop werken.

DE ZUIGMOTOR
De zuigmotor werkt zeer stil 
waardoor de geluids-
hinder beperkt wordt. 
Deze machine is dan ook 
uitermate geschikt voor 
gebruik in geluidsgevoelige 
omgevingen zoals rusthuizen 
en ziekenhuizen.

DE WATERTANKEN
Een watercapaciteit van 
110/125 liter garandeert een 
zeer hoge productiviteit door 
de vermindering van de tijd 
nodig voor vullen en ledigen.
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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 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 E65 E75 E83
Werkbreedte 650 mm 760 mm 830 mm
Maximale capaciteit 3.900 m²/u 4.560 m²/u 4.980 m²/u
Capaciteit schoonwatertank 110 L 110 L 110 L
Capaciteit vuilwatertank 125 L 125 L 125 L
Aandrijving elektrisch elektrisch elektrisch
Voorwaartse snelheid 6 km/u 6 km/u 6 km/u
Vermogen 24 V 24 V 24 V
Standaard batterij 4 x 6 V 4 x 6 V 4 x 6 V
Batterijlader ingebouwd ingebouwd ingebouwd
Gewicht (incl. of batterij & lader) 343 kg 350 kg 357 kg
Afmetingen (zonder zuigvoet) 1.425 x 690 x 1.243 mm 1.425 x 790 x 1.243 mm 1.425 x 840 x 1.243 mm
Breedte zuigvoet 920 mm 980 mm 1.040 mm

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.

BIJZONDERE OPTIES

• Borstels & Pads
• Batterijen
• Batterijlader
• Zwaailicht
• Urenteller

AUTHORIZED DEALER

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


