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compacte schrob-zuigmachine

Bij het schoonmaken van kleine en drukke oppervlakken wordt vaak 
gekozen voor handmatig moppen of zelfs traditioneel dweilen. Vloeren 
worden hierdoor onnodig nat en de resultaten zijn matig en inconsistent. 
Door de 244NX in te zetten krijgt u schone, droge en veilige vloeren. De 
machine is licht in gewicht en zeer gebruiksvriendelijk. De arbeidskosten 
kunnen tot wel 70% omlaag en het waterverbruik tot wel 80%.

244NX

Artikelnr. 913732

EAN code 5028965825884

Voltage 36 Volt

Toeren 140 tpm

Schoon water 2,2 liter

Vuil water 3 liter

Gewicht 21,3 kg

Afmetingen 520 x 450 x 1200 mm

Werktijd 80 min

Oplaadtijd 1 uur – 80% 
2 uur – 100%

Gemakkelijk Sneller
werken

Nu-assist Productiviteit Batterij Innovatief

Li-ion

N
um

atic Service Plan • 2 ans de garantie
 du

 fa
br

ic
an

t •
 3 

AN
S D

E CONTRAT DE SERVICE • N
um

atic Service Plan • 2 ans de garantie
 du

 fa
br

ic
an

t •
 3 

AN
S D

E CONTRAT DE SERVICE • 

N
um

atic Service Plan • 2 jaar fa
brie

ks
ga

ra
nt

ie
 • 

3 
JA

AR SERVICECONTRACT • N
um

atic Service Plan • 2 jaar fa
brie

ks
ga

ra
nt

ie
 • 

3 
JA

AR SERVICECONTRACT • 



Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl
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EAN code: 5028965825884compacte schrob-zuigmachine

Centrifugale waterafgifte

Gemakkelijk vullen en legen 
van tanks

Reinigingsprestaties in één handeling 
worden bereikt door een combinatie van 
borsteldruk, krachtige aandrijfmotoren en 
de juiste hoeveelheid water op de juiste 
plaats. Overschakelen op de 244NX levert 
bij een gebruik van 5 minuten per dag al een 
besparing op waardoor de machinekosten al 
in 3 jaar kunnen worden terugverdiend.

• Snel • effectief • schoon

• Krachtige NX300 batterij

• 80 minuten werktijd, 80% laden in één uur

Essentiële elementen en 
‘touch points’ in rood

Vrij beweegbare hendel met 
parkeerstand

Instelbare watertoevoer

Bediening zuigmond met 
de voet


