
DE VOORDELEN VAN EXCENTRISCH REINIGEN

• De i20NBT-ORBITAL met excentrische 
pad of borstel maakt door de multi-
beweging (horizontaal) in hoge snelheid 
anders schoon dan de traditionele 
schrobdecks. Deze machine is derhalve 
een echte probleem-oplosser voor vloeren 
met véél aangekoekt vuil en of 
opgebouwde waslagen. 

• Er zijn veel verschillende pads, 
borstelmatten en schuurgazen beschikbaar 
voor elk type vloer en vervuiling  

• Er zijn ook specifieke Twister pads 
beschikbaar voor natuursteenbewerking!

• Probeer de i20NBT-OB ook eens op een 
siergrindvloer i.c.m. een rode pad; het 
resultaat is indrukwekkend. 

• Het Orbital schrobdeck komt 100% in 
hoeken daar waar traditionele borstel een 
"half maantje" achterlaat.

• De excentrische methode schuurt als het 
ware de vervuiling weg zonder het 
oppervlak aan te tasten. 

 SCHROBZUIGMACHINE
i20NBT-OB MET AANDRIJVING &
                       ORBITAL SCHROBDECK 

ICE schrobzuigmachines 
hebben nu standaard

3 JAAR GARANTIE
i.c.m. een service-abonnement en op alle onderdelen en arbeidsloon 
met uitzondering van slijtbare delen zoals borstels, padhouders, batterijen, 
slangen en riemen.

Stilstand kost geld; dat snappen wij bij ICE. Wij houden uw machine(s) fit en 
productief. Wij adviseren u altijd om het onderhoudsadvies van uw leverancier 
aan te nemen. Onderhoud is behoud! Daarom verlengen wij de standaard 
garantie-termijn naar 3 jaar als u een onderhoudsabonnement afsluit bij ICE 
Benelux.Mocht er iets gebeuren, wij zijn er voor u! 



OMSCHRIJVING i20NBT-OB

Schrobbreedte mm 510
Bewegingen pad/borstel m2 / seconden 2,5

Schoonwatertank Ltr 60
Opnametank Ltr 65
Pad/borstelmaat rechthoek (mm) 510 x 360 
Afmetinge padhouder mm 480x330

Borstedruk 2-standen kg 32 - 50 
Zuigmondbreedte mm 760
Variabele rijsnelheid km/h tot 3,5 km/uur

Oppervlakte prestatie m2/uur 2.200

Geluidsdrukniveau dB(A) 68

Aandrijving Traktie - aandrijfmotor 0,2 kW
Wielen, non-marking (2x) mm 255
Borstelmotor-toerental Watt/ TPM 0.55 kW, 2,200 TPM
Zuigmotor V/Watt 24V/500 Watt
Voltage V 24 V
Standaard accupakket 2 x 12V, 100 AH  AGM

Optionele batterijen i-Synergy Lithium-ion

Ingebouwde lader V/ Ah 24V/13Ah
Werktijd per acculading uur 3 uur
Gewicht excl batterijen kg 105 kg

Gewicht incl batterijen kg 200 kg
Afmetingen (LxBxH) cm 130 x 56 x 109 cm

EXCENTRISCH REINIGEN

DIEPE GELIJMATIGE REINIGING TOT IN 
DE HOEKEN

MAKKELIJK BEREIKBARE 
COMPONENTEN, QUICK-CHANGE 

ZUIGRUBBERS, BORSTEL EN PADDRIVE

DUIDELIJK DISPLAY 
VERGEMAKKELIJKT DE BEDIENING

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C A T I E S

Geleverd door:

Zet en drukfouten voorbehouden

 EXCENTRISCH REINIGEN
met de ICE i20NBT-OB 

WWW.ICEBENELUX.NL - 0297-303010




