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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluClean E-mop  ergonomische 
schrobzuigmachine

CaluClean E-mop
Het behalen van een oppervlakte- en 
reinigingsrendement tot 1.200m² per uur is geen enkel 
probleem meer met de duurzame en ergonomische 
CaluClean E-mop. 
De CaluClean E-mop is een compacte en uiterst 
wendbare schrobzuigmachine. Dit handige apparaat is 
een innovatie op het gebied van ergonomisch en 
efficiënt schoonmaken. De innovatieve CaluClean E-
mop brengt namelijk het beste van twee werelden bij 
elkaar. Zo worden de voordelen van een traditionele 
mop of dweil gecombineerd met de reinigingskracht en -
efficiëntie van een schrob-/zuigmachine. 

De CaluClean E-mop is namelijk even wendbaar als een 
traditionele mop en biedt hierdoor dezelfde mate van 
bewegingsvrijheid en flexibiliteit. Dit maakt de CaluClean 
E-mop uiterst geschikt voor het reinigingen van kleine 
hoekjes en het reinigen van moeilijk bereikbare plekken 
of ruimtes. Het handmatig en arbeidsintensieve 
schrobben is voorgoed verledentijd. Dankzij het 
ergonomische ontwerp en de ergonomische bediening 
biedt de CaluClean E-mop een ongekende 
bewegingsvrijheid en gemak voor de gebruiker. Hierdoor 
is de schrobzuigmachine gemakkelijk te verplaatsen 
binnen iedere ruimte. Door de compactheid van deze 
schrobzuigmachine kan de CaluClean E-mop zelfs 
eenvoudig in een personen auto naar diverse 
schoonmaaklocaties vervoerd worden. 

De ergonomische CaluClean E-mop 
is een multifunctionele (mini) schrobzuigmachine. Door 
het wisselen tussen borstels of padhouders kan de 
toepassing van de schrobzuigmachine eenvoudig 
aangepast worden aan uw situatie. Tevens kan de E-
mop eenvoudig als éénschijfsmachine worden ingezet 
dankzij de hefbare zuigmond.
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Technische gegevens
- Batterij 13Ah lithium-ion / 36V
- Werkbreedte in cm 41
- Inhoud schoonwatertank in liter 3
- Inhoud vuilwatertank in liter 5
- Borstel toerental 1e / 2e / 3e stand t/min 140 / 175 / 
210
- Geluidsniveau db 66
- Bodemdruk kg 22
- Zuigkracht W 36 / 300 W
- Inclusief lader, borstels en batterij  

 


