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Lehký 
pro těžkou práci

Unikátní všestranný 
čisticí stroj vyvinutý 
pro profesionály

i-Scrub 21
         Battery



i-Scrub je navržen s ohledem na 
uživatele, je snadno ovladatelný a 
hospodárný. Extrémně nízká hmotnost 
2,3 kg a praktický design je ideální pro 
čištění v oblastech, kde se v současnosti 
používají manuální metody. i-Scrub má 
„ergonomicky“ navrženou rukojeť s 
mnoha funkcemi, jako je nastavitelná 
délka a úhel hřídele. Doba nabité baterie 
trvá 2-3 hodiny. Kartáče jsou určeny pro 
těžko přístupné oblasti, rohy a výklenky. 
i-Scrub má na rukojeti úchyt pro snadnou 
výměnu.

s.r.o.

i-Scrub 21
         Battery

Odpojitelná 
jednotka 
s rukojetí

Těžko přístupné 
oblasti 

– např. koupelny, 
toalety a šatny 

apod.
Ideální pro čištění 
schodišť, čištění 
a leštění těžko 

přístupných míst
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Optimalizovaná 
produktivita a úspora 
času - svoboda k čištění
- Schodiště, podlahy
- Stěny, stropy a sloupy
- koupelny (toalety, sprchy, dlažba)
- leštění dřevěných a kamenných podlah
- vlaky, autobusy atd.
- Kuchyně
- Obtížně přístupné oblasti
- Nábytek, stoly atd.

Specifikace výrobku:

Oblast čištění (2 kartáče): 210 mm

Oblast čištění (1 kartáč): 95 mm

Hlava pro čištění 
hmotnosti 0,9 kg

Hmotnost včetně tyče: přibližně 1,7 kg

Nastavitelná délka: 915-1270

Napětí: 12 voltů

Převodovka s kuličkovými ložisky

Rychlost: 400 ot. min.

i-Scrub založený 
na modulární konstrukci 

s teleskopickou hřídelí 
a nastavitelnými kartáči. 

K dispozici je i nádrž s 
elektrickým 
čerpadlem

Lehký i-Scrub 
udělá z čištění sprchových 

a dlaždicových stěn 
opravdu jednoduchou 

záležitost.

Pohon kuličkových ložisek. 
Speciálně vyvinuté kartáče pro 

těžko přístupné oblasti

Dva stroje v s jednou 
rukojetí

Skříňová hlava 
95 mm (4 „)

Nastavitelný úhel



1.  Tlačítko pro nastavení úhlu 
hřídele.

2.  Tlačítko pro nastavení délky 
hřídele.

3.  Tlačítkový spínač čerpadla.
4.  Přepínač motoru na mytí.
5.  Šroub pro nastavení tření.
6.  Demontáž hlavy s kartáči: 

Zvedněte přední hranu držáku 
a otočte hlavu s kartáči směrem 
dopředu.

7.  Montáž trysky: Stiskněte držák 

na místě. Zkontrolujte, zda háč-
ky správně zapadly pod kryt.

8.  Kartáče a držák disku: Stiskněte 
na místo \ zatáhněte.

9.  Montážní nádrž: Nasaďte držák 
na hřídel s plochou stranou 
nahoru. Nádrž zatlačte na 
místo. Zkontrolujte, zda nejsou 
zachycené kabely nebo hadice.

10.  Připojení hadice a kabelů.
11.  Nasazení / vyjmutí držáku 

trysky. Při vyjímání nádrže je 

třeba odstranit pouze trysku a 
flex.

12.  Vakuový pytlík pro čerpadlo. 
Pokud se při spuštění čerpadla 
neobjeví žádný prací prostře-
dek, sáček jednou stlačte.

13.  Nenechávejte stroj na kartáčích 
a discích. Mohou ztratit svůj 
tvar. Pokud k tomu dojde, 
namočte kartáče do teplé vody, 
abyste obnovili jejich tvar.


