
ALTO SCRUBTEC 795, 784 & 770
Batteridriven kombiskurmaskin för de stora uppgifterna



SCRUBTEC 795, 784 och 770 L/S 
har två kraftfulla borstmotorer och 
tillsammans med Accu-Track break-
away sugskrapa ger det ett perfekt 
rengöringsresultat och fullständig 
uppsugning av smutsvattnet. Break-
away egenskapen förhindrar skador 
på maskinen eller inredning.

Hög produktivitet
•  Stora renvatten- och smutsvattentankar
•  Lång driftstid
•  Rengör ända in till kanten
•  Transaxeldrivning
•  Accu-Track break-away sugskrapa
•  Stora luftfyllda drivhjul
•  Sugskrapan höjs automatiskt vid backning

(L-modeller)
•  Genomskinlig slang för bra överblick av 

 renvattenmängden
•  Länkarmsupphängda skurborstar

Lång livslängd – låga underhållskostnader
•  Avstängning vid låg batterinivå skyddar 

 batterierna
•  Lätt att tömma med hjälp av avtappnings slangen 
•  Justerbart borsttryck ger ett perfekt rengörings-

resultat på alla typer av golv
•  Sugskrapan justeras utan verktyg
•  Automatiskt borststopp i neutralläge, skyddar 

golvet från skador
•  Renvatten- och smutsvattentankar i kraftig 

Polydur
•  Sugskrapebladen kan användas på alla fyra sidor
•  Break-away sugskrapa skyddar maskinen och 

inventarier

Förarkomfort
•  Ergonomiska kontroller
•  Enkel att använda
•  Påfyllning av renvattnet både fram och bak
•  Enfunktionsknapp för skurning
•  Multifunktions display
•  Automatiskt stopp på borstar och renvatten i 

neutralläge

Fokus på säkerhet
•  Perfekt sikt
•  Dynamisk broms
•  Ergonomiska startknappar
•  Tändningsnyckel skyddar mot oavsiktlig 

 användning
•  Snabbsäkringar skyddar alla elektriska 

 komponenter

Skurar på djupet
ALTO SCRUBTEC 795, 784 och 770 L/S kombiskurmaskiner ger bästa 
drivning vid blötläggning och rengöring på ramp. Då maskinen 
lämnar golvet rent och torrt undviks halkolyckor och ger säkerhet 
inte bara för användaren utan även för personer som går på det 
rengjorda golvet.

Maskinerna fi nns i tre olika rengöringsbredder, 95, 84 och 70 cm. 
Tack vare det sidoförskjutna skurpaketet och den låga höjden 
kommer man mycket enkelt och effektivt in till kanterna.

Andra viktiga fördelar med SCRUBTEC L är kontrollsystemet som 
gör att alla normala skurfunktioner aktiveras med en enda knapp.

Typiska användningsområden är köpcenter, terminaler, lager, 
kontorsbyggnader, skolor, industrier och städbolag.

De stora ALTO SCRUBTEC modellerna fokuserar på användaren 
med tanke på komfort och säkerhet och för inköparen med 
 produktivitet, låga underhållskostnader, arbetsbesparing och 
nöjda användare.



Flexibel användning
• Köpcenter
• Terminaler
• Lager
• Kontorsbyggnader

Valuta för pengarna 

• Genomskinligt lock på 
tanken gör det enkelt att 
kontrollera nivån på smuts-
vattnet

• Länkarmsupphängda 
skurborstar

• Stort batteri-
utrymme för lång 
driftstid

• Justerbart borst-
tryck • Kraftfull transaxeldrivning

• Parabolisk Accu-Track 
break-away sugskrapa

• Stöttåliga Polydur 
tankar

• Skolor
• Industrier
• Städbolag

• Ergonomiskt handtag

• Borstkjol förhindrar 
plogning vid blöt-
läggning

• Påfyllning av renvatten 
både fram och bak

• Stora luftfyllda och 
 svärtfria hjul

• Renvattenfi lter med ventil
• Kraftfulla borstmotorer

•  Enfunktionsknapp för 
skurning

• Multifunktions display
• Hastighetskontroll
• Vattenmängdsreglering

•  Sugskrapan lyfts automatiskt 
vid backning

• Justerbart borst-tryck
• Tändningsnyckel
• Ergonomiska startknappar

• Hastighetskontroll
• Vattenmängdsreglering
• Justerbart borst-tryck

• Tändningsnyckel
• Ergonomiska startknappar

Egenskaper L -modell Egenskaper S -modell

• Enkel åtkomst till alla 
elektriska komponenter



Välj rätt kombiskurmaskin för dina behov
ALTO SCRUBTEC 795, 784 & 770 L / S serie fi nns i sex olika modeller: Tre standardmodeller (S) och tre lyxmodeller (L) med 
95, 84 eller 70 cm rengöringsbredd. Dessutom erbjuder vi ett stort program av extra utrustning, så att maskinen bäst 
 passar dina specifi ka behov.

S för Standard, L för Lyx
    SCRUBTEC 795 L SCRUBTEC 795 S SCRUBTEC 784 L SCRUBTEC 784 S SCRUBTEC 770 L SCRUBTEC 770 S
Rengöringsbredd  mm/”  950 / 38”  950 / 38”  840 / 33”  840 / 33”  700 / 28”  700 / 28”
Borststorlek  mm/”  2 x 480 / 19”  2 x 480 / 19”  2 x 430 / 17”  2 x 430 / 17”  2 x 360 / 14”  2 x 360 / 14”
Sugskrapa, bredd  mm  1245  1245  1118  1118  997  997
Teoretisk kapacitet 4 km/h  m2/h  3800  3800  3360  3360  2800  2800
Tankstorlek, Renvatten/Smutsvatten l  114 / 114  114 / 114  114 / 114  114 / 114  114 / 114  114 / 114
Spänning  V  36 36  36  36  36  36
Borstmotor Effekt W  2 x 740  2 x 740  2 x 740  2 x 740  2 x 740  2 x 740 
 Hastighet RPM  200  200  200  200  200 200 
 Tryck kg  63.5 - 100  68 - 100  63.5 - 100  68 - 100  63.5 - 100  68 - 100
Sugmotor Effekt W  740  740  740  740  740  740
 Typ  Tangential  Tangential  Tangential  Tangential  Tangential  Tangential
Drivmotor Effekt W  370  370  370  370  370  370 
 Typ  Transaxel Transaxel Transaxel Transaxel Transaxel Transaxel
 Hastighet m/min km/h  0 - 70 / 0 - 4,2  0 - 70 / 0 - 4,2  0 - 70 / 0 - 4,2  0 - 70 / 0 - 4,2  0 - 70 / 0 - 4,2  0 - 70 / 0 - 4,2
Mått LxBxH  mm  1676 x 1041 x 1118  1676 x 1041 x 1118  1600 x 914 x 1118  1600 x 914 x 1118  1588 x 762 x 1118  1588 x 762 x 1118
Vikt med batteri utan vatten  kg  465  465  460  460  456  456

Standardutrustning
Sugskrapa   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kraftig transaxeldrivning   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Enfunktionsknapp för skurning  Ja  Ja  Ja
Sugskrapan lyfts automatiskt vid backning  Ja  Ja  Ja
Automatisk inställning av borst-tryck  Ja  Ja  Ja

Extra utrustning
• Stort urval av batterier
• Rondellhållare
• Borstar i Nylon, Light Grit, Clean Grit och Super Grit
• Olika sugskrapeblad
• Skumfyllda hjul
• Mjuka länkhjul
• Spray- och sugutrustning
• ESP Återvinningssystem

Inga krav kan göras gällande på basis av uppgifter eller illustrationer i denna folder. Tekniska data, utföranden och utrustning gäller med förbehåll för ändringar.

ALTO Sverige AB
Medlem i Nilfi sk-Advance Gruppen

Box 4029, 431 04 Mölndal
Tel 031-706 73 00
Fax 031-706 73 40

info@nilfi sk-alto.se
www.nilfi sk-alto.se 
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Nilfisk-ALTO (division i Nilfisk Advance A/S) är 
världens ledande leverantör av professionella 
rengöringsutrustningar med en omsättning på
630 milj. € och 3.800 anställda. Vi finns represen-
terade i de flesta europeiska länder, USA och Asien 
med huvudkontor i Danmark och produktion 
i Tyskland, Danmark, Ungern, Singapore, Kina, 
Italien och USA.

Vi erbjuder högtryckstvättar, torr-/våtsugare och 
golvvårdsmaskiner i hög kvalitet till lantbruket, 
bil/transportbranschen, industrin, städbolag och 
konsumentmarknaden.

Nilfisk-ALTO är en lösningsorienterad verksamhet 
med fokus på nytänkande och tillväxt. Vi tror på 
täta och långvariga relationer med våra kunder, 
leverantörer och medarbetare.


