
Reinigen van vloeren en gelijktijdig klein veegvuil opnemen? De nieuwe ICE RS28-CY
is voorzien van een schrobdek met 2 contraroterende schrobborstels die tijdens het
nat reinigen van de vloer gelijktijdig klein veegvuil meenemen. Het vuil wordt in de 
vuillade gedeponeerd en het vuile water aan de achterzijde opgezogen met de
gebogen zuigmond. De zuigmond beweegt mee met de machinerichting waarbij de 
zuigmond extra uitzwenkt om al het water op te nemen. De vloer is direct beloopbaar!
Deze robuuste opzit-schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor het ‘grotere’ werk.
Het reinigingsbereik is ruim 4.200 m2 per uur. Daarmee is de ICE RS28-CY 
schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken betreft.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld magazijnen, werkplaatsen, stations en productieruimtes.
De ICE RS28-CY schrobzuigmachine heeft een schrobbreedte van 70 cm.
Kenmerken ICE RS28-CY:

       • Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5-4 uur werktijd.

             • Borstellift met regelbare borsteldruk tot 46 kg, afhankelijk van vervuiling.

                • LCD display in stuur geïntegreerd

                 • Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob- en zuigfuncties in.

                  • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.

                 •  Gebogen zuigmond voor optimale droging. 

               • Grote tanks van maar liefst 110 ltr.

                      • Schrobben- en vegen in één arbeidsgang. 

                       • Automatisch chemie doseersysteem.

Standaard toebehoren ICE RS28-CY:

✓ 2 PPL schrobborstels (wals) ✓ 24V/225Ah AGM accupakket ✓ Ingebouwde lader

ICE
RS28-CY 

Opzit veeg-
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS28-CY
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijfmotor V/Watt 24/850
Aantal borstels stuks 2
Borstel toerental tpm 2.750
Borstelmotor V/Watt 2x24/560
Borsteldruk kg 0-46
Zuigmond breedte cm 105
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110
 
 
 
 
 

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/225Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 293
Gewicht met batterijen kg 413
Werktijd met volle batterij uur 3,5-4
Capaciteit theorethisch  m2/uur 4.200
Afmeting LxBxH in cm 157,5X88X141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard


