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INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Naast de ICE i28BT-CY is er nu ook de ICE i36-CY, deze combinatiemachine heeft 
een schrob-veegbreedte 80cm, maar kan maar liefst 4- 4,5 uur achter elkaar door 
werken. Het is een 36V machine met een onderhoudsvrij accupakket van 260Ah. 
Ook deze machine heeft twee contra-roterende borstelwalsen met veegfunctie 
en dezelfde éénknops-bediening welke bij voorwaartse beweging alles in werking 
zet. De elektrische borstellift behoort tot de standaard. De i36BT-CY is er óók in 
een normale disk-variant: de ICE i36BT schrobzuigmachine. De volautomatische 
functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is 
traploos regelbaar. 

Kenmerken ICE i36-CY:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
                         • Borstellift met regelbare borsteldruk tot 40 kg,  afhankelijk van de 
                              vervuiling.
                                 • Duidelijk display.
                                • Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil 
                                   in één arbeidsgang.
                                    • Hygiënische kunststof Opvanglade voor het veegvuil.
                                    • Grote tanks van maar liefst 118 ltr.
                                         • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                                 • Gebogen zuigmond voor optimale droging. 

                                 Standaard toebehoren ICE i36-CY:
                      ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
                                        ✓ 36V/260Ah accupakket  
                                            AGM onderhoudsvrij
                                        ✓ Ingebouwde lader

ICE i36CY 
cilindrische

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i36-CYBT
Voltage Volt 36V
Schrobbreedte cm 80
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 36/2x550
Borsteldruk kg 18-40
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 118
Vuilwatertank liter 149

Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 6x6V/260Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 170
Gewicht met batterijen kg 440
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 3.250
Afmeting LxBxH in cm 158x119,5x113
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  nvt


