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4 UNIEKE PRESTATIES
 5 kwartier lang schrobben
 Borsteldruk = 38 kg = een goed resultaat
 Zuigmond kan in beide richtingen tot 

   180 graden draaien
 Schrobbreedte = 43 cm

KENMERKEN
  Compacte machine
 Zuigt water op bij achteruit rijden
   Uitstekend schoon resultaat
   Schrobbreedte van 43 cm
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Onyx 43

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

Type Onyx 43B

Aandrijving door Batterij 24 Volt

Tpe batterijen en capaciteit AGM, 40Ah/5

Totaal vermogen 710 W

Werkbreedte schrobben 430 mm

Werkbreedte zuigen 510 mm

Oppervlakteprestatie 1505 m2/h

Diameter borstel 1 x Ø 430 mm

Borstelmotor 24V/ 350 W

Borsteldruk 38 kg

Zuigmotor 24V/ 340 W

Soort aandrijving semi-automatisch

Max. helling 2%

Schoonwatertank 23 liter

Vuilwatertank 25 liter

Werktijd op 1 lading 5 kwartier

Gewicht machine 56,5 kg

Gewicht met batterijen 86,5 kg

Afmetingen (L X B X H) 793x480x603 mm

Kabellengte -

Geluidsniveau < 70 dbA

Lader 5 A

U vult de schoonwatertank met reinigingsmiddel en water. 

Vervolgens begint u met schrobben door de borstel, de watertoevoer 

en de afzuiging aan te zetten met het bedieningspaneel. De borstel 

begint pas te draaien wanneer u de duimschakelaars activeert. De 

machine trekt zich (door de borstelomwenteling) vervolgens zelf 

naar voren toe. Het kost u dus nagenoeg geen kracht.

Doordat de borstel en de zuigmond 180° kunnen draaien in 

beide richtingen kunt u zelfs schrobben en het water opzuigen 

bij het achteruit rijden. U kunt op de video zien hoe dit precies in 

zijn werk gaat. Met de waterafvoerslang kunt u het water, na de 

werkzaamheden, lozen op een willekeurige locatie.

De schrobmachine is batterij aangedreven en u kunt maar liefst 1,15 

uur schrobben (NETTO).
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