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4 UNIEKE PRESTATIES
 Twee cilindrische borstels schrobben 

   en vegen in één arbeidsgang
 Een “brush dry” systeem
 1 knop bediening
 5 jaar garantie op tanks, chassis 

   en borstelplaat

KENMERKEN
 Krachtige werking op de vloer
 Schrobben en vegen tegelijk
 Non-marking banden
 Slagvaste stevige tanken

HD schrobmachines

HD Industrial

DUURZAME SCHROBMACHINES



Een krachtige maar compacte opzit schrobmachine die veegt, schrobt en het water 

opzuigt tegelijkertijd is de HD Floorpul Coral 70S. Door de cilindrische vorm van de 

borstels kunt u schrobben en vegen tegelijkertijd. Materialen die u bijvoorbeeld 

tegen kunt komen op een productievloer, zoals palletsplinters, krammetjes, etc. 

worden opgeveegd en opgevangen in een opvangbak van 15 liter. Deze opvangbak 

kunt u eenvoudig legen. Het grote voordeel van dit veegschrobprincipe is dat 

deze materialen nu niet meer bij de zuigmond komen, waardoor strepen en een 

verstopte zuigslang tot het verleden behoren. U kunt de machine uitbreiden met 

de volgende opties:

• OZON (optie): geen schoonmaakmiddel nodig en tegelijk desinfecteren

• Doseersysteem (optioneel) ter voorkoming over-/ of onder dosering van 

   het schoonmaakmiddel

• 3SD (optie): 90% reductie water en chemie

De schrob-/veegmachine is zeer eenvoudig te bedienen, zelfs met één schakelaar, 

middels een overzichtelijk bedieningspaneel. U doseert het water/ reinigingsmiddel 

en met het voetpedaal kan u gas geven waardoor de machine vooruit of achteruit 

rijd. De zuigmond zuigt het water direct op. U lost het vuile water middels de slang 

achterop de machine.

Wat levert het u op om te kiezen voor een HD Floorpul Coral schrobmachine: Een 

droge vloer. Een HD Floorpul schrobmachine onderscheidt zich in de markt door 

de vloer droger achter te laten dan welke machine dan ook! Optie om zonder 

schoonmaakmiddel te werken EN te desinfecteren! (het gepatenteerde OZON 

systeem). Optie om het water- en reinigingsmiddelenverbruik met meer dan 90% 

te verminderen (het gepatenteerde 3SD systeem). Een betrouwbaar merk dat al 

ruim 25 jaar bestaat!

Coral 70S

Hemmemaweg 20b
9076 PH St. Annaparochie
tel: 0518 402247
E-mail: info@hdvandijk.nl
Web: www.hdvandijk.nl

Landelijke dekking: 
verkoop servicepunten 
in de buurt

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte schrobben 700 mm

Werkbreedte zuigen 1000 mm

Oppervlakteprestatie 3500 m2/ uur

Borstelmotor 2x 600W

Zuigmotor 580W

Onderdruk 160 mbar

Soort aandrijving Automatisch 

Rijmotor 500W

Max. rijsnelheid 5 km/h

Max. helling 10%

Schoonwatertank 100 liter

Vuilwatertank 105 liter

Werktijd op 1 lading 2,5 uur

Gewicht machine 262 kg

Gewicht met batterijen 345 kg

Afmetingen (L X B X H) 1575x780x1320 mm

Geluid < 70 dB(A)
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