
Minimaal 5 jaar gegarandeerd schrobben!
Een compacte schrobmachine van HD Industrial (made by Floorpul) is de Onyx 
35 serie. De keuze is aan u. De machine is verkrijgbaar als 230Volt (met snoer) 
uitvoering, als batterij-uitvoering en als gecombineerde uitvoering (230Volt en batterij 
= XFC). Met de batterij uitvoering kunt u maar liefst tot 2 uur (netto tijd) schrobben. 
Met een goede borsteldruk van 25 kg tot 30 kg in combinatie met de goede 
doseringsmogelijkheden kunt u met 15 liter water ongeveer 5 kwartier werken 
(voordat u moet bijvullen) en een uitstekend schoon resultaat behalen. 

KENMERKEN
5 kwartier tot 2 uur lang 
schrobben

Borsteldruk = 25-30 kg = 
een goed resultaat

Makkelijk hoeken schoon 
schrobben

5 kwartier werken op 1 watertank

HD ONYX 35E-35B-35XFC
HD INDUSTRIAL LOOP SCHROBMACHINE 15 LITER

C43/52 C-1500           Onyx 35         Onyx 43          Ruby  Jade  Opal       Amber

HD INDUSTRIAL LOOP SCHROBMACHINE MODELLEN:

made by

Al 25 jaar toonaangevend in schrobmachines



STANDAARD KENMERKEN 
De batterij gaat maar liefst 1 uur (netto) mee. Van de XFC zelfs 2 
uur. Daarna kan u (bij de XFC uitvoering) doorwerken door een 
reguliere lange stroomkabel aan te sluiten. De batterij wordt tijdens 
het schrobben opgeladen in maximaal 3 uur. Eenmaal vol dan is de 
schrobmachine weer 2 uur te gebruiken zonder kabel.

In de schoonwatertank van 15 liter voegt u water en 
reinigingsmiddelen toe. Vervolgens plaatst u, afhankelijk van de vloer, 
de borstel of  pad (diameter 35 cm) onder de schrobmachine. De 
borstel/pad begint pas te draaien wanneer u de duimknop activeert. 
De machine trekt zich (door de borstelomwenteling) vervolgens 
zelf  naar voren toe. Het kost u dus geen kracht. De zuigmond, die 
net achter de borstel/ pad is geplaatst zuigt het water direct op. 
Deze machine heeft zoveel zuigkracht dat zelfs de voegen keurig 
leeg worden gezogen. Na het werken haalt u de watertank van 
de machine en leegt deze. De machine is makkelijk in te klappen 
waardoor deze compact opgeborgen kan worden.

De HD Industrial Onyx 35 schrobmachine werkt op batterij of  230 Volt 
en de Onyx XFC op batterij en kabel. De keuze is aan u!

HD ONYX 35E-35B-35XFC
LOOP SCHROBMACHINES
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Landelijke dekking: verkoop 
en servicepunten in de buurt

Hemmemaweg 20b
9076 PH St. Annaparochie
tel: 0518 402247
fax: 0518 403355
E-mail: info@hdvandijk.nl

Type Onyx 35E Onyx 35B Onyx 35 XFC

Aandrijving door 230 Volt snoer Batterij 24 Volt Batterij 24 Volt

Tpe batterijen en capaciteit - Gel, 28Ah XFC, 35 Ah

Totaal vermogen 650 W 430 W 430 W

Werkbreedte schrobben 345 mm 345 mm 345 mm

Werkbreedte zuigen 410 mm 410 mm 410 mm

Oppervlakteprestatie 1240 m2/h 1240 m2/h 1240 m2/h

Diameter borstel 1 x Ø 345 mm 1 x Ø 345 mm 1 x Ø 345 mm

Borsteldruk 30 kg 25 kg 25 kg

Soort aandrijving semi-automatisch semi-automatisch semi-automatisch

Max. helling 2% 2% 2%

Schoonwatertank 12,5 liter 15 liter 15 liter

Vuilwatertank 13,5 liter 16 liter 16 liter

Werktijd op 1 lading - 5 kwartier 2 uur

Gewicht machine 44 kg 65 kg 70 kg

Gewicht met batterijen - 87 kg 96,4 kg

Afmetingen (L X B X H) 685x415x490 mm 745x415x550 mm 745x415x550 mm

Kabellengte 20 meter - -

Geluidsniveau < 70 dbA < 70 dbA < 70 dbA

Lader - 5 A 35 A

Maximale laadtijd batterij - 10 uur 2 uur

Bochten, langs wanden en in hoeken reinigen! 
Door de meedraaiende zuigmond kunt u makkelijk een 
bocht maken zonder een rechte lijn aan te moeten houden. 

Bij het schoonmaken van een hoek, zet u eerst de hendel 
rechtop waarna u de machine makkelijk kunt draaien. De 
gehele hoek wordt daarbij schoongemaakt (schrobben en 
vocht opzuigen). 


