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Dankzij de enorme tijdwinst al vanaf 100 m2 een economisch voordeel !
De keuze van de meest geschikte schrob-zuigmachine voor uw situatie hangt natuurlijk af van het te
reinigen oppervlak in combinatie met de graad van vervuiling en gebruiksfrequentie. Uw meclean® dealer
geeft graag deskundig advies om voor uw specifieke situatie dé oplossing te vinden die straks de meeste
tijdwinst gaat opleveren.
Schrobbreedte:
100 cm

Schrobbreedte:
45 cm

40E 40BC

Schrobbreedte:
60 cm

4.500
m2/uur

Europese productie

Voor iedere omgeving een passende machine

De hoge kwaliteitsstandaard voor de productie en de
ontwikkeling van innovatieve technologieën zonder
overbodige electronica garanderen jarenlang probleemloos
gebruik.

Hotels, restaurants, winkels, showrooms, kantoren, keukens of
magazijn: Meclean heeft voor iedere toepassing en te
reinigen oppervlak een passende schrob-zuigmachine.
Laat u overtuigen door een demonstratie op locatie.

3.000
m2/uur

Schrobbreedte:
30 cm

1.500
m2/uur

Reinigingsm

iddelen,
pads, schrob
borstels,
zuigrubbers
etc. nodig?

PRESTATIE

Schrobbreedte:
39 cm

Schrobbreedte:
55 cm

Schrobbreedte:
70 cm

Schrobbreedte:
70 cm

Schrobbreedte:
85 cm

6.000
m2/uur

Rotoscrub

45M

55D

60D

70D

R70D

R85D

Vraag uw
Meclean de
aler

R100D

Schrob-zuigmachines

Ontwikkeld door professionals...
De inbreng van professionals uit de
schoonmaakbranche is bepalend
geweest bij de ontwikkeling van de
Powerscrub schob-zuigmachines.
Daardoor zijn het echte “gebruikers-

Verkoop & Service

machines” geworden ; oerdegelijk, geen

Verkoop via geselecteerde meclean® verkooppunten binnen de EU. Service en onderhoud is binnen 24 uur beschikbaar
via uw meclean® Servicepunt. Om maximale continuïteit te garanderen biedt meclean® daarnaast ook een “full-service”
servicecontract. Vraag uw dealer of meclean® naar de mogelijkheden.

overbodige features en uiterst functioneel.

... voor professionals
Het perfecte schobresultaat, de
uitzonderlijk goede zuig-/droogprestatie
en de vele doordachte standaard
voorzieningen zoals o.a. de actief meesturende zuigmond (A.S.S) en de
geïntegreerde vul-/spoelslang staan
garant voor bedieningsgemak en

Leasen of kopen?
Leasen kan zeker met een relatief lage rente een
aantrekkelijk alternatief zijn voor kopen. Vraag uw dealer
of meclean® naar de mogelijkheden.

Verkoop & service:

Demonstratie?
Wilt u persoonlijk kennismaken met de POWERSCRUB
schrob-zuigmachines? Neem vrijblijvend contact op met
uw meclean® dealer of met meclean® voor een afspraak
en/of demonstratie op locatie.

maximale prestaties.

t: 0031 (0)115 43 25 30 | e: info@meclean.eu | www.meclean.eu

Eenvoudig en bedrijfszeker…
Door waar mogelijk te kiezen voor mechanische
techniek in plaats van elektronica garandeert
een Powerscrub maximale bedrijfszekerheid en
een minimum aan onderhoud en stilstand.
Het periodieke onderhoud is gereduceerd tot
een minimum en serviceverlening erg eenvoudig
dankzij het “Easy-Access” principe.

Dankzij de

enorme tijdwinst

levert een POWERSCRUB

al vanaf 100 m2 een
economisch voordeel op!
 direct 100% droog met A .S.S
(actief meesturende zuigmond)

ROTOSCRUB

POWERSCRUB

Prestatie

1.400 m2/uur

40E

Prestatie

40BC

1.200 m2/uur

1.200 m2/uur

POWERSCRUB
Prestatie

45M
2.000 m2/uur

POWERSCRUB
Prestatie

55D

A .S.S

2.500 m2/uur

POWERSCRUB

60D
2.750 m2/uur

Prestatie

Schrobbreedte

30 cm

Schrobbreedte

39 cm

39 cm

Schrobbreedte

45 cm

Schrobbreedte

55 cm

Schrobbreedte

Zuigbreedte

42 cm

Zuigbreedte

47 cm

47 cm

Zuigbreedte

75 cm

Zuigbreedte

85 cm

Zuigbreedte

85 cm

Tankinhoud

110 L (50/60)

Borsteldruk

Tankinhoud

16 L (8/8)

Tankinhoud

38 L (18/20)

38 L (18/20)

Tankinhoud

110 L (50/60)

Tankinhoud

110 L (50/60)

Borsteldruk

instelbaar: 35 - 71 - 160 gr/cm2

Borsteldruk

25,5 kg

25,5 kg

Borsteldruk

37 kg

Borsteldruk

37 kg

24 V / batterij

Voeding
Autonomie

240V: onbeperkt / 24V (20 Ah): > 2 uur

Voeding

Art. nr. 37000001

 extra krachtige zuigmotoren

240 V / snoer

240 V / batterij

onbeperkt

> 2 uur

Art. nr. 3728040

Art. nr. 3728041

Autonomie

Voeding
Autonomie

24 V / batterij
> 4 uur

Voeding
Autonomie

Art. nr. 3728045

24 V / batterij

60 cm

35 kg
24 V / batterij

Voeding

> 4 uur

A .S.S

> 4 uur

Autonomie

Art. nr. 3728056

Art. nr. 3728060

 maximaal resultaat door oscillerende
borsteltechniek en hoge borsteldruk
 direct aangedreven borstels
 functionele, efficiënte bediening
(intuitive controll panel)
 standaard vulslang met universele
kraan-aansluiting
 aparte schoon- en vuilwatertanks
met niveausensor
 autonomie tot 6 uur
 perfect gebalanceerd, uitstekend te
manoeuvreren

POWERSCRUB

 eenvoudig te onderhouden / schoon
te maken (easy access system)

Prestatie

 10 jaar garantie op kunststof tanks /
frame

70D
3.000 m2/uur

A .S.S

POWERSCRUB
Prestatie

R70D
3.850 m2/uur

POWERSCRUB
Prestatie

R85D
4.100 m2/uur

POWERSCRUB
Prestatie

R100D
6.100 m2/uur

Schrobbreedte

70 cm

Schrobbreedte

70 cm

Schrobbreedte

85 cm

Schrobbreedte

100 cm

Zuigbreedte

95 cm

Zuigbreedte

90 cm

Zuigbreedte

100 cm

Zuigbreedte

115 cm

Tankinhoud

170 L (80/90)

Tankinhoud

165 L

Tankinhoud

285 L (130/155)

Tankinhoud

310 L

35 kg

Borsteldruk

32 kg

Borsteldruk

50 kg

Borsteldruk

65 - 79 - 101 kg

Borsteldruk
Voeding
Autonomie

24 V / batterij
> 4 uur
Art. nr. 3728070

Voeding
Autonomie

24 V / batterij
> 5 uur
Art. nr. 8008579

Voeding
Autonomie

24 V / batterij
> 5 uur
Art. nr. 8008574

Voeding
Autonomie

36 V / batterij
> 5 uur
Art. nr. 3728100

A .S.S

