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Nilfisk SCRUBTEC 344 E/B představuje zcela novou generaci mycích strojů, 

přinášející do kategorie kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, 

poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvyšující komfort 

obsluhy. 

 

SCRUBTEC 344 je zkonstruován se zaměřením na minimalizaci spotřeby energie, 

přinášející zásadní prodloužení pracovního času na jedno nabití. Důležitým prvkem 

je také možnost snížení hlučnosti díky SilentTech řešení, které pomáhá v prostorech 

citlivých na hluk. Minimalizaci provozních nákladů pomáhá dosáhnou  také doplňkový 

systém pro přesné dávkování detergentu. 

 

Klíčové vlastnosti stroje:  

• OneTouchTM tlačítkové ovládání stroje 
• Nízká hladina hluku díky systému Silent Tech TM 
• Dotykové senzory spouští kartáč 
• Systém pro jednoduché nasazení a spuštění kartáče 
• Elektronická kontrola rychlosti kartáče snižuje spotřebu 

elektrické energie 

• Snadné čištění, doplňování a vyprazdňování nádrže  
• Patentovaná sací lišta s elastickými páskami pro   
           Snadnou výměnu stíracích gum 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka na Nilfisk SCRUBTEC 344 E + 344 BAT 
Mycí podlahový stroj s chodící obsluhou  



 

VAPKA MORAVA s.r.o. Chválkovická 48, OLOMOUC, Tel: 585 154 886, email: olomouc@vapka.cz 
WAPKA OSTRAVA s.r.o. Vřesinská 83, OSTRAVA, Tel: 596 633 477, email: ostrava@vapka.cz 

1.VAPKA s.r.o. Rolnická 74 , OPAVA, Tel: 553 611 313, email: opava@vapka.cz 

 
 
 

 
 
Standardní výbava stroje SCRUBTEC 344 E : 

• Sací lišta, vč. stíracích gum  
• Kartáč 430 mm, PPL 

• Čelní plnící port s hadicí a rychlospojkou 

• Košík na hrubé nečistoty 

• Filtr roztoku / čisté vody  
 
Standardní výbava stroje SCRUBTEC 344 B : 

• Sací lišta, vč. stíracích gum  
• Kartáč 430 mm, PPL 

• Držák padu, adhezní 

• Integrovaný nabíječ  
• Baterie gelové 24 V, 76 Ah 

• Čelní plnící port s hadicí a rychlospojkou 

• Košík na hrubé nečistoty 

• Filtr roztoku / čisté vody  
• Měření motohodin 
 

Cenová kalkulace: 
 

Doporučená cena stroje SCRUBTEC 344 E                              61.199,-Kč +  DPH 
Doporučení cena stroje  SCRUBTEC 344 B COMBI               112.199,-Kč +  DPH 
 
Případná SLEVA – Akční cena – Množstevní sleva je uvedena v naší internetové nabídce.  
 

NAPIŠTE SI O SUPER CENU – obchod@vapka.cz 
 

Obchodní podmínky:  

Ceny:    všechny uvedené ceny jsou bez DPH 
Platební podmínky:  dohodou 
Dodací lhůta:  stroje jsou skladem, pokud ne, jsou k dodání do 2 týdnů od data objednání 
Záruka:  Dodavatel poskytuje záruku na zařízení po dobu 12 měsíců od zahájení 

provozu a to na závady způsobené vadou materiálu, resp. výrobní vadou. 
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením návodu na obsluhu 
zařízení a zanedbáním údržby. 

Servis:    záruční i pozáruční servisní středisko  
Platnost nabídky:  tato nabídka je platná do odvolání. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY-SPECIFIKACE SCRUBTEC 344 E              SCRUBTEC 344 B 

Mycí záběr (mm)               430                                           430 

Šířka sací lišty (mm)               720                                           720 

Nádrž na roztok/nečistoty  (l)              30/30                                        30/30 

Teoretický/skutečný plošný výkon (m2/h)          1720/1030                               1720 / 1030 

Přítlak kartáče (kg)                30                                              25 

Rychlost kartáče (ot./min.)               170                                           140 

Hlučnost (dB(A))              65/60                                        65/60 

Objednací číslo stroje           9087397020                           9087396020 


