
 

Schrobmachine 
BAKK CT15 

De BAKK CT15 is van het betere bochtenwerk. Hoe kleiner en krapper de ruimte, hoe 

nuttiger hij wordt. Het is een uiterst compacte en wendbare schrob-/zuigmachine, 

gebouwd met hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. Ideaal 

voor kleine ruimten, zelfs als daar veel meubilair staat. Machinaal reinigen is maar liefst 4 x 

efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken. Voor de BAKK CT15 kies je uit de 

elektrische versie met kabel of met batterijen of met cylindrische borstels. Deze laatste 

bouw je binnen een minuut om tot tapijtreiniger met de optionele Carpet Kit.  

Technische specificaties BAKK CT15-C35 BAKK CT15-B35 

Werkbreedte vloerzuigmond 350 mm 350 mm 

Werkbreedte 450 mm 450 mm 

Productiviteit 1300 m2/u 1300 m2/u 

Elektriciteit 220/240 V -50Hz - 15m snoer 24V (2x12V) - 28,5 Ah (C5) battery 

Tankinhoud oplossing 16 l 16 l 

Inhoud vuilwatertank  19 l 19 l 

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 740 x 395 x 535 mm 740 x 395 x 535 mm 

Gewicht 36 kg 59 kg 

  



 

Kenmerken 

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel. Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in 
functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden 

In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen 

Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren 

Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden 

Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. hendel, met inbegrip van het vertraagd 
stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige en dempende vloeren 

Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor 

Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk 

BT-versies: Parabolische vloerzuigmond levert een perfect droogresultaat. Zelfs in zeer kleine en smalle ruimtes 

BT-R-Versie : Rechte vloerzuigmond voor- en achteraan 

Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten. 

ECO SELECT zorgt voor een vermindering van het energieverbruik en een 20% verhoging van de dagelijkse 
reinigingsproductiviteit. Het geluidsniveau daalt met 2 dB, hierdoor kan er zelfs in delicate omgevingen 
gereinigd worden 

De levensduur van de batterij wordt verdubbeld 

De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator 

Automatisch borstel click-on/off-systeem 

Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer 

Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm) 

Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad 

Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen) 

Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken 

Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan 

Wielen: oliebestendig 

Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 

Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater 

Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS 

Koolborstels: gemakkelijk te vervangen 

Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht 

Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische stoffen 

Display: met batterij-indicator 

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een 
enkele knop ingesteld worden. 

 



 

Opties 

Padhouder 

Standaard pad WIT -14” (5 stuks) 

Standaard pad ROOD -14” (5 stuks) 

Standaard pad GROEN -14” (5 stuks) 

Standaard pad ZWART -14” (5 stuks) 

Carpet Kit 

 


