
Scrubmaster B400 RM/RH
Wersje RM/RH maszyny z serii Scrubmaster B400 posiadają wszystkie cechy szorowarki B400 R 
(m.in. możliwość podpięcia dodatkowych narzędzi, 400 litrowy zbiornik, elektroniczny system 
wymiany szczotek, bogate wyposażenie opcjonalne poprawiające komfort pracy oraz poziom 
bezpieczeństwa), a dodatkowo:

Scrubmaster B400 RM
Jest to połączenie szorowarki oraz zamiatarki z manualnym systemem opróżniana (2x44-litrowe, 
łatwe do opróżniania pojemniki na śmieci). Maszyna wyposażona jest w szczotkę tarczową 123 cm 
lub 155 cm oraz boczne szczotki zamiatające (po lewej i prawej stronie maszyny). Zautomatyzowany 
system wytrząsania filtra czyści go po zamiataniu. Maszyna opcjonalnie wyposażona może zostać 
w system DustStop zapewniający maksymalną ochronę przed wzbijaniem pyłów w trakcie zamiatania.

Scrubmaster B400 RH
Jest to zamiatarka oraz szorowarka, która od wersji B400 RM różni się wysokim automatycznym 
zrzutem (wyposażenie w szczotki tarczowe, system wytrząsania filtra oraz system DustStop na obu 
bocznych szczotkach zamiatających pozostaje takie samo w obu wersjach). Scrubmaster B400 RH 
wyposażony jest w pojemnik na śmieci o pojemności 150 litrów. Wysokość wysypu to 166 cm 
(wysyp hydrauliczny wysoki).   

Wydajność powierzchniowa
do 14 000 m2/h

Scrubmaster B400 RM

Scrubmaster B400 RH

Szorowark i  au tomatyczne z ope ratorem s iedzącym 

1. Wysyp hydrauliczny 
wysoki ułatwia 
opróżnianie z 
zamiecionych 
nieczystości 150 litrowego 
pojemnika.

2. Opcjonalne wyposażenie 
dodatkowe to m.in. 
system DustStop 
maksymalnie redukujący 
pylenie podczas 
zamiatania.
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2Scrubmaster B400 RM/RH TB 1230 TB 1550

Szerokość robocza cm 123 155

Szerokość robocza z zamiataniem cm 152 168

Efektywna szerokość zamiatania cm 136 166

Teoretyczna wydajność m²/h 9 800/11 100(X-AC) 12 400/14 000(X-AC)

Prędkość robocza km/h 8/9(X-AC) 8/9(X-AC)

Moc silnika jazdy W 5800 | 9000(X-AC) 5800 | 9000(X-AC)

Moc silnika szczotek W 710 1100

Moc silnika ssawy W 1 280 1 280

Prędkość obrotowa szczotek rpm 220 220

Pojemność zbiorników litry 400/400 400/400

Pojemność zbiorników na zmiotki litry 2x44 / 150 2x44 / 150

Długość z ssawą cm 281 281

Szerokość bez/z ssawą cm 130/136 160/166

Wysokość bez/z dachem cm 150/212 150/212

Okrąg zawracania cm 288/302 288/302

Waga pustej maszyny bez baterii kg 970|1110 990|1130

Waga całkowita maszyny gotowej do użycia kg 2260|2420 2280|2440

Możliwość pokonywania wzniesień w pracy 
(max.2 min)

%
6|15 (X-AC - max. 
3min do 4km/h)

6|15 (X-AC - max. 
3min do 4km/h)

Hałas przy uchu operatora dB(A) 74 74


