
S-Mop
244NX kompakt skurmaskin

Snabb • Effektiv • Ekonomisk
70% Lägre städkostnad
80% reducerad vattenåtgång

• 80 min. körtid med snabbladdning.
• 35 min. städning på 1 vattentank.
• NX300 Batterisystem, 1 batteri,
många produkter.

• Rent & torrt vid en passage. Exeptionell
rengöring och sugresultat.



Nu-Mop 244NX kompakt skurmaskin ger snabb och effektiv rengöring på alla hårda golv.
Ofta är den enda lösningen vid rengöring i små och trånga områden varit traditionell moppning, vilket vanligtvis lämnar golven våta 
med inkonsekventa städresultat. Nu-Mop 244NX lämnar golven rena, torra och säkra. Du får en fräsch miljö och bästa ergonomi för 
din personal. Städmaskinen har en låg vikt och är lätt att använda. 

Lätt att använda
Få knappar med tydliga symboler. 
Rödmärkta användarfunktioner.

Steglöst justerbart handtag
Bra ergonomi oavsett längd. 

Ställbart vattenflöde
Enkel justering av vattenflöde för 
bästa städeffekt. Upp till 35 min. 
körtid på 1 tank.

Parkeringsläge
Enkelt och smidigt om du 
behöver öppna en dörr, 
flytta en stol eller annat 
föremål. 

Fotmanövrering
Fotmanövrerat borsthuvud och 
sugramp. Minimerar behovet att 
böja ryggen och minskar belast-
ning.

Optimal vattenfördelning
Den centrerade vattenfördelningen 
ger en jämn fördelning över hela 
borsten för minimal vattenåtgång. 
Inget stänk.

Enkel påfyllning / tömning
Lyft av tankar enkelt med 
handtaget för snabb och 
enkel påfyllning/tömning.

Perfekt resultat vid en passage
Perfekt städresultat vid en passering får man genom att kombinera högt 
bortstryck, kraftfulla skurmotorer med optimal skurhastighet och rätt 
mängd vatten. Med en oslagbar sugeffekt får man torra golv utan ränder.

Tekniska data

Skurbredd borste / rondell 440 mm / 2 x 9”

Drifttid ca: 80 min

Varvtal 140 v/min

Kapacitet ren / smutsvatten 2,2 l / 3 l

Vikt 21,3 kg

Dimension l x b x h 450 x 520 x 1200 mm

NX300 - 36V batterisystem
36V lithium batteri med senaste tekniken för bästa 
drifttid och snabbladdning. 
Laddning 1h = 80%, 2h = 100%.
Lång livslängd, upp till 2.500 laddningscykler.
NX300 batterisytem passar ett flertal olika städ-
maskiner.




