
DIAMOND 100P

Saphire DiamondCoral

4 UNIEKE PRESTATIES
 Tot 5 uur lang schrobben
 Tot 160 kg borsteldruk 
 Met 9 km/h een droog resultaat
 Zware zuigmond

KENMERKEN
 Krachtige, grote machine
 Tegelijkertijd schrobben, vegen en

   water op zuigen.
   Werkbreedte van 1 meter
   Schoonwatertank van 235 liter
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HD INDUSTRIAL SCHROBMACHINES



DIAMOND 100P 

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

U vult de watertank met water en reinigingsmiddel (I.v.m. de grote 

hoeveelheden water en reinigingsmiddelen wordt meestal een 

vulsysteem gebruikt. Vraag het onze adviseurs).  U rijdt naar de 

locatie en start de borstels en de afzuiging met de schakelaars op het 

overzichtelijk bedieningspaneel. Dit kan zelfs met één schakelaar, 

waardoor het gebruik wel heel eenvoudig wordt. U doseert het 

water/ reinigingsmiddel en met het voetpedaal kunt u “gas” geven 

waardoor de machine vooruit of achteruit rijdt. 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 Diamond 

schrobmachine:

•	 Veel	oppervlakte	in	een	bepaald	tijdsbestek.	

 Met 9 km/h schrobben en zuigen met een gegarandeerd droog  

 resultaat! Zelfs over een tegelvloer!

•	 Een	betrouwbaar	merk	dat	al	ruim	25	jaar	bestaat!

De machine is te verkrijgen in batterij uitvoering. U kunt maar liefst 

tot 4 uur (NETTO tijd) schrobben!

TECHNISCHE GEGEVENS

Type Diamond 100P

Werkbreedte schrobben 1000 mm

Werkbreedte zuigen 1175 mm

Oppervlakteprestatie 7000 m2/ h

Borstelsnelheid 162 rpm

Borstelmotor 36V/ 2000 W

Borsteldruk zijborstel 160 Kg max.

Zuigmotor 36V/ 2 x 570 W

Soort aandrijving Automatisch voor-achteruit

Rijmotor 36V/ 1 x 1200 W

Max. rijsnelheid 9 km/ h

Max. helling 10%

Schoonwatertank 235 liter

Vuilwatertank 250 liter

Werktijd op 1 lading tot 5 uur netto

Gewicht machine 600 kg

Gewicht met batterijen 1200 kg

Afmetingen (L X B X H) 2025x1040x1685 mm

Draaicirkel 2800 mm

Geluidsniveau <70 dBA
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