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Somos os líderes de mercado em máquinas de limpeza 
compactas. Focamos em performance e velocidade para você 
entregar uma limpeza 5 estrelas no menor tempo possível.

Nós rompemos as barreiras do que é mecanicamente possivel, 

estabelecendo padrões através de invenção e inovação. Usando 

ciência, reinventamos o processo de limpeza para um mundo 

moderno.

Os detalhes importam. De escadas à rodapés, de cozinhas à 

banheiros e tudo mais entre eles, você pode dominar todos os 

desafios da limpeza com seus equipamentos profissional.

Desenhado, projetado e construído em Sheffield, Inglaterra, 

mantemos nossas raízes industriais e criamos equipamentos da 

mais alta qualidade para uso profissional. Nossa talentosa equipe 

interna de projetos, desenvolve meticulosamente cada elemento 

para garantir longevidade e confiabilidade em todas as nossas 

máquinas.

Sustentabilidade é um foco importante para nós na MotorScrubber. 

É por isso que nossos produtos são cuidadosamente projetados 

com ação de esfregação excepcional e pulverização controlada 

para eliminar produtos químicos agressivos e excesso de água. 

Nossas máquinas são construídas para durar, usando componentes 

duráveis   e de alta qualidade que nunca irão decepcioná-lo. Menos 

quebras de máquinas significam menos visitas de técnicas poluindo 

a atmosfera e um planeta mais verde e limpo para todos.

Experimente uma limpeza sem preocupações com nossa garantia 

de 3 anos. Somos pioneiros na limpeza desde 2012 e combinamos 

a mais alta qualidade de material com nossas inovações 

revolucionárias. Sabemos que os equipamentos de limpeza nem 

sempre são bem cuidados, por isso projetamos nosso equipamento 

para ser imparável, não importa o tipo de trabalho. Garantimos uma 

robusta qualidade de construção, oferecendo a você um período de 

três anos garantia comercial para total tranquilidade.

Nossa visão é simples; todo edifício precisa de um 
MotorScrubber.

Nós acreditamos que

TODO EDIFICIO 
PRECISA DE UM 
MOTORSCRUBBER

Experts In Precision CleaningEspecialistas em limpeza de precisão

#TeamMotorScrubber
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UMA MOCHILA 
TRÊS MÁQUINAS 
PODEROSAS

Esteja armado e pronto para enfrentar 

seus desafios de limpeza com uma única 

mochila.

Carregue a solução de sua escolha, conecte 

sua máquina e faça a limpeza.

Conecte, Esfregue. Vai

Passo 1: 
LIMPEZA PROFUNDA

Introduza uma limpeza profunda periódica 

em suas instalações e lide com escadas, 

rodapés, cantos e muito mais. Nossas 

poderosas máquinas de esfregar soltam a 

sujeira entranhada de qualquer superfície 

para resultados extraordinários.

Passo 2: 
MANTER

Destrua seu mop de barbante sujo e use o 

BLADE para exercer até 80x mais pressão e 

remover cada vez mais sujeira.

Elimine baldes sujos e pulverize solução 

química nova com o toque de um botão. 

Lide com rejunte e bordas apertadas com 

a lâmina precisa do rodo e limpe grandes 

áreas centrais rapidamente.

 
TRANSFORMAR

Veja como seus pisos são transformados em 

novos com o sistema DMT definitivo.

Quando terminar, pendure os produtos 

leves no conveniente sistema de suporte de 

parede.

O processo definitivo de dois passos 
para limpar profundamente, manter e 
transformar todos os espaços.

A solução de Limpeza Definitiva

Enfrente qualquer desafio de 

limpeza, até mesmo cantos, 

com SHOCK, nossa máquina de 

limpeza oscilante industrial.

Página 6.

Limpe profundamente pisos, 

escadas e rodapés com JET3, 

nossa máquina de lavar rotativa 

leve e robusta.

Página 10.

Limpe e desinfete rapidamente 

mesas, superfícies e pontos de 

contato frequentes com o STORM.

Página 12.

LIMPAR.
MANTER.
TRASNFORMAR.
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO SHOCK

Poderosa tecnologia de rotação a 5000 rpm

Kit de peso de engate rápido

O cabeçote com perfil mais baixo do mundo

Limpeza de precisão para cantos e rodapés

Desempenho de 
limpeza inovador.

Um novo padrão em máquinas 
de lavar por oscilação.

Força industrial, tamanho compacto. O chassi de aço inoxidável 

fundido da SHOCK e o kit de peso opcional fornecem enorme 

força descendente para resultados imbatíveis. A placa oscilante 

de alumínio se conecta ao nosso motor digital de última geração, 

fornecendo 5.000 rpm de poderosa ação de lavagem.

Com o cabeçote de perfil mais baixo do mundo e design inovador, 

a SHOCK é a nossa máquina de limpeza mais avançada até agora. A 

forma retangular fina facilita a limpeza dos cantos e permite que a 

máquina vire instantaneamente na vertical para limpeza de rodapés 

e escadas. Otimizado para pisos lisos e de textura fina, se o SHOCK 

não puder limpá-lo, nada o fará.

MOCHILA

Tempo de utilização
1 hora. Bateria de troca rápida para tempo 
de autonomia adicional

O tempo de carga Até 8 horas ou durante a noite

Especificação 
da bateria

Bateria selada de 12 volts 7AH

Capacidade de 
solução química

1l (0.2gl)

Peso da Mochila 3,8 kg (8,4 lbs) preso à cintura

CABO

Peso da Máquina
2,5kg (5,5lb)
4,5 kg (9,9 lb) com kit de peso

Alça telescópica 70 – 140 cm (27,6 – 55,1 pol.)

Operação Controles fáceis: pressiona e solta

Conforto do usuário Manopla de borracha macia

CABEÇOTE

Amplitude de Limpeza 240 mm (9,4 pol.)

Poder de Esfregação 5000rpm

Desempenho de 
Rodapé Linear

Pulverize, esfregue e seque 10 m (32 pés) 
em 80 segundos

SHOCK 

Em
 Breve

Rodapés limpos com um único movimento Limpa qualquer canto 5000rpm para cobertura rápida e poderosa

Limpeza de cantos com precisão Escadas limpas com segurança e velocidade Limpa sob os espaços mais apertados

SHOCK

ESCANE AQUI

Para manter-se atualizado com todas 

as informações mais recentes sobre 

o SHOCK

SHOCK usa o mínimo de água e agitação 

poderosa para eliminar a necessidade de 

produtos químicos agressivos.

É melhor para o nosso planeta.

*Produto ainda em desenvolvimento, especificações sujeitas a alterações.
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O MotorScrubber 
Original.

Máquina pequena, grande 
potência.

Projetado para áreas pequenas e de difícil acesso, o M3 atende 

facilmente escadas, cantos, banheiros e cozinhas. Limpe 

profundamente seus espaços confinados e experimente sempre 

resultados excelentes. 

A poderosa lavagem rotativa limpa áreas complicadas, muitas vezes 

negligenciadas por outras máquinas. Capaz de suportar 7kg/15lbs de 

força de pressão, o torque extremo do motor torna o M3 imparável. 

Da limpeza do chão à lavagem da parede, as possibilidades são 

infinitas com o cabo telescópico que ajusta a altura da máquina para 

se adequar a qualquer usuário. A construção à prova d’água significa 

que o M3 também é perfeito para limpeza na beira da piscina e 

espelhos d’água.

Combinado com a nossa vasta gama de acessórios e mochila a 

bateria, o M3 garante resultados excepcionais.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO M3

Poderosa tecnologia de esfregação de 360   rpm

Mochila com bateria embutida

Leve 

Totalmente submersível sem risco de choque

MOCHILA

Tempo de utilização
2 - 3 horas. Bateria de troca rápida para 
tempo de autonomia adicional

Tempo de carga Até 8 horas ou durante a noite

Especificação da 
bateria

Bateria selada de 12 volts 7AH

Conforto do usuário
Totalmente ajustável para qualquer usuário
Conforto durante todo o dia garantido

Peso da Mochila 3,1 kg (6,8 lbs) preso à cintura

CABO

Peso da Máquina 1,5 kg (3,3 libras)

Alça telescópica 70 – 140 cm (27,6 – 55,1 pol.)

Operação Controles fáceis: pressiona e solta

Conforto do usuário Manopla de borracha macia

CABEÇOTE

Amplitude de Limpeza 180 mm (7,1 pol.)

Poder de Esfregação 100.000rpm ajustado para 360rpm

Mecanismo de 
acionamento

Caixa de engrenagens de metal 
de longa duração

Materiais Caixa de nylon GF de alto impacto

O QUE ESTÁ NA CAIXA

2

1. Máquina M3

2.  Mochila de bateria de 
3ª geração

3.  Escova de serviço 
média

4.  Almofada  de 
polimento branca

5.  Almofada de polimento 
vermelha 

6.  Escova de esfregação 
verde

7.  Almofada de microfibra

8.  Suporte de escovas 
(Placa de Acionamento)

3 4 5

6 7 8

1

M3

www.motorscrubberclean.com | info@motorscrubberclean.com08 09“Todo Edificio Prescisa De Um Motorscrubber”



Tecnologia de 
pulverização/esfregação 
direcionada
Com todos os recursos do M3, o JET3 oferece solução de 

aplicabilidades sob demanda adicionais para acelerar a limpeza 

em qualquer lugar. Ao liberar a quantidade perfeita de líquido 

juntamente com a ação de esfregar imparável do motor de torque 

extremo de 360   rpm, o JET3 oferece resultados imbatíveis em áreas 

pequenas.

O cabeçote compacto se encaixa em espaços apertados que outras 

máquinas simplesmente não conseguem alcançar, extraindo a 

sujeira impregnada, não importa o desafio. Nosso conveniente 

frasco de solução de troca rápida cabe no cinto de nossa mochila 

leve para borrifar tanto líquido quanto você precisa para soltar a 

sujeira da superfície.

Esfregue mais rápido, limpe de forma mais inteligente.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO JET3

Use menos solução com spray direcionado sob 

demanda

Poderosa tecnologia de esfregação de 360 rpm

Mochila com bateria embutida

Mochila JET3, também compatível com SHOCK e 

STORM

MOCHILA

Tempo de utilização
2 - 3 hora. Bateria de troca rápida para 
tempo de autonomia adicional

O tempo de carga Até 8 horas ou durante a noite

Especificação 
da bateria

Bateria selada de 12 volts 7AH

Capacidade de 
solução química

1l (0,2gl)

Peso da Mochila 3,8 kg (8,4 lbs) preso à cintura

CABO

Peso da Máquina 1.7kg (3.7lb)

Alça telescópica 70 – 140 cm (27,6 – 55,1 pol.)

Operação Controles fáceis: pressiona e solta

Conforto do usuário Manopla de borracha macia

CABEÇOTE

Amplitude de Limpeza 180mm (7.1in)

Poder de Esfregação 100.000rpm ajustado para 360rpm

Desempenho de 
Rodapé Linear

Caixa de engrenagens de metal de longa 
duração

Materials Caixa de nylon GF de alto impacto

O QUE ESTÁ NA CAIXA

1. Máquina JET3

2.  Mochila de bateria de 
3ª geração

3.  Escova de serviço 
média

4.  Almofada  de 
polimento branca

5.  Almofada de polimento 
vermelha 

6.  Escova de esfregação 
verde

7.  Almofada de microfibra

8.  Suporte de escovas 
(Placa de Acionamento)

2

3 4 5

6 7

1

JET3

8
JET3 usa o mínimo de água e agitação poderosa para 
eliminar a necessidade de produtos químicos agressivos.

É melhor para o nosso planeta.
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Pulverizar. Limpar. 
Proteger.
Limpeza e desinfecção profissionais em um dispositovo leve de 

mão. Substitua sprays de gatilho lentos e trabalhosos por um 

bico espiral de alta velocidade que fornece um revestimento de 

spray perfeitamente uniforme para proteger seus clientes e suas 

superfícies. Aumente sua produtividade e cubra áreas de superfície 

maiores com poder de pulverização sob demanda.

Limpe e desinfete todas as superfícies, mesas e corrimãos tocados 

com frequência mais rápido do que nunca.

Prenda nosso sistema M-Wipes ao cinto da mochila e 

dispense facilmente um pano de limpeza especialmente 

projetado para uma limpeza rápida e higiênica da 

superfície. Basta limpar a superfície e descartar o pano 

na bolsa de descarte para obter uma solução higiênica 

profissional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA STORM

Use menos solução com melhor cobertura 

e spray sob demanda

Bico espiral balístico de alta velocidade

Superleve, proporcionando a máxima 

liberdade de limpeza

Mochila com bateria embutida

DISPOSITIVO STORM

Abrenagencia 
de dispersão

68 microns 

Spray
Cobertura ideal a 30 cm (11,8 pol.)
Distância máxima 120 cm (47,2 pol)

Cobertura 75m2/litro (807ft2 / 0,2gl)

Fluxo 77 ml (2,6 fl oz)/minuto

Peso 0,3kg (0,7lbs)

MOCHILA

Tempo de utilização
1,5 horas de pulverização contínua. 
Bateria de troca rápida para tempo de 
autonomia adicional

O tempo de carga Até 8 horas ou durante a noite

Especificação 
da bateria

Bateria selada de 12 volts 7AH

Capacidade de 
solução química

1l (0,2gl)

Peso da Mochila 3,8 kg (8,4 lbs) preso à cintura

O QUE ESTÁ NA CAIXA

1. Dispositivo STORM

2.  Mochila de bateria 
de 3ª geração

2

1

STORM

CAMADA LÍQUIDA 
DIRECIONADA

PATENTE

P

E N D E N T E
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BLADE

Cabo recarregável oferece solução 

nova com cada pulverização

Até 80x mais pressão de superfície

Limpeza de precisão para arestas, 

rejuntes e cantos estreitos

Até 4x mais cobertura com cada 

ultra-microfibra reversível

PAT ENTED
 

T
E

C
H N O L O

G
Y

Pressão. Precisão. 
Performance. 
Remova mais sujeira para uma limpeza imbatível com a imensa 

performance do BLADE. A lâmina precisa do rodo de borracha 

alcança profundamente em cantos apertados e rejunte para 

transformar seus resultados de limpeza. Com até 80x mais 

pressão do que os sistemas de mop normais, o BLADE remove 

substancialmente mais sujeira todas as vezes. Simplesmente 

reposicione o rodo várias vezes na ultramicrofibra para obter um 

novo ponto de contato.

Esqueça seu mop de barbante sujo e balde imundo e pulverize 

solução química nova com o toque de um botão. O cabo com 

reservatório recarregável do BLADE com indicador de nível de 

água e três jatos embutidos fornece líquido limpo sob demanda 

para garantir que você esteja sempre removendo a sujeira, nunca 

espalhando-a.

Deslize a ultramicrofibra e use o rodo super flexível depois de 

esfregar com JET3 para direcionar o líquido sujo diretamente 

para um ralo de chão, sem deixar vestígios em seus pisos agora 

brilhantes. Sem ralo no chão? Sem problemas. Basta conectar o 

A-Fibre para absorver até 500ml com cada mop.

Limpe melhor, limpe mais rápido.

ULTRA-MICROFIBRAS

Guias codificadas por cores

Lavável na máquina até 500 ciclos de lavagem

1. Fibra S (esfregação)
Fibras de esfregação antirriscos 
recomendadas para a manutenção diária 
de pisos ásperos ou texturizados.

2. Fibra G (deslizar)
Para a limpeza de manutenção diária. 
Recomendado para uso em pisos lisos.

3. A-Fibra (absorve)
Para limpar derramamentos ou para 
secar o chão. Absorve até 500ml (16oz) de 
líquido.

CABO

Capacidade de 
solução química

700 ml (23,7 fl oz)

Três jatos de spray integrados

Cabo de alumínio recarregável com indicador de nível de água

Manopla antiderrapante

BASE

A lâmina flexível do rodo de borracha se ajusta a superfície e a textura 
do piso

Canal para deslizar facilmente os panos de ultra microfibra

O QUE ESTÁ NA CAIXA

1. BLADE Cabo

2. BLADE Base

3. S-Fibra

2

2

3

3

1

1

Spray

Com sua alça recarregável e spray 

embutido, o BLADE oferece uma solução 

nova com o apertar de um botão.

Não há necessidade de baldes

Com sua alça recarregável e spray 

integrado, o BLADE pulveriza uma solução 

limpa e fresca sob demanda, ativada 

pressionando um botão.

Resete. Vire.  

Recoloque a lâmina de borracha em uma nova 

seção de ultramicrofibra para manter os pontos 

de contato frescos e limpos. Quando um lado 

estiver totalmente usado, vire e continue usando 

o lado inverso para até 4x mais cobertura.

Troca rápida 

Troque uma ultramicrofibra por outra com 

um simples deslizar e deslizar.

Mais pressão na superfície

A borda de precisão exerce até 80x mais 

pressão de superfície na ultramicrofibra 

para remover mais sujeira a cada limpeza.

BLADE
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Mais alto. Mais rápido. 
Mais limpo.
Faça trabalhos leves em superfícies muito sujas usando nosso 

potente motor de 360   rpm.

Projetado para lavagem industrial, o PROWASH pode atingir 

superfícies verticais de até quatro metros de altura. O carrinho 

facilmente transportável pode conter até 50 litros de água limpa e 

cinco litros de soluçaõ química concentrada dentro de um robusto 

chassi de aço inoxidável.

Seja revestimento de vinil, trens, ônibus, aeronaves, paredes de 

fábricas, revestimento externo ou sinalização, para uma limpeza 

profissional completa, PROWASH é a solução.

MOTORSCRUBBER PORTÁTIL

Tempo de recarga Até 8 horas ou durante a noite

Tempo de utilização 2 - 3 horas alimentado por mochila

Peso da Máquina 2kg (4,4lb)

Peso da Mochila 3,1 kg (6,8 lbs) preso à cintura

Amplitude de 
esfregação

18 cm (7 pol.)

Rotação da escova 10.000 rpm ajustado para 360 rpm

CARRINHO PROWASH

Tempo de recarga 5,5 horas

Tempo de utilização 8 horas

Peso do Carrinho 35kg (77lb)

Dimensões do Carrinho
A 104 cm x L 51 cm x P 71 cm 
(A 40,9 pol. x L 20 pol. x P 27,9 pol.)

Bateria Bateria de ácido selada 12vdc

Pressão da bomba 11 bar

Fluxo Aberto da Bomba 8 litros/minuto

Capacidade Líquida 50 litros (13,2 g)

O QUE ESTÁ NA CAIXA

1. Esfregador PROWASH

2. Carrinho PROWASH

3.  Mochila de bateria de 3ª 
geração

4.  Escova com ponta 
sinalizada

5.  Almofada de polimento 
branca

6. Almofada Geral Azul

7.  Almofada de limpeza 
verde

8.  Suporte de almofadas 
ou escovas (Placa de 
Acionamento)

2 3

4

6 75

1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROWASH

4x mais rápido que os métodos manuais

Transporta produtos químicos 

e água para melhores resultados

Diminui drasticamente o trabalho exaustivo

Fácil de usar - basta conectar e usar

PROWASH

8
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FORÇAR PRINCIPAIS RECURSOS

Produtividade aumentada

Limpe 100% do piso

Resultados de limpeza surpreendentes

Adapta-se a qualquer auto-lavadora 

de mais de 40 litros

O QUE ESTÁ NA CAIXA

1. A máquina FORCE

2. Escova média

3.  Mangueira de 
Sucção Universal

4.  Conector de bateria 
com fusível de 15 A

5.  Bomba de classe 
comercial

6.  Mangueira de 6 m 
(19,6 pés)

2 3

4 5

1

6

Acople. Desacople. 
Limpe em qualquer 
lugar.
Transforme sua lavadora de grande porte na melhor máquina de 

limpeza adicionando FORCE.

Basta conectar FORCE à sucção de sua máquina de esfregação para 

limpar embaixo de bancos, mesas, na lateral de banheiros e todas as 

outras áreas anteriormente inacessíveis. A FORCE pulveriza a solução 

de limpeza e, em seguida, esfrega com nossa poderosa ação rotativa 

de 400 RPM. Dois rodos traseiros secam o chão usando a poderosa 

sucção da máquina maior.

FORCE

Tensão 24 V DC or 36VDC

Peso da Máquina 3.2kg (7lb)

Comprimento da 
Mangueira

6m (19.6ft)

Desempenho 
da bomba

3 litre/minute, 101PSI 

Pressão da bomba 7.9 bar, 116PSI

Dimensões
A 15cm x L 19cm x P 112cm 
(H 6in x W 7.5in x L 44in) 

Cabo Estende-se de 70 – 140cm (27.56 – 55.12in) 

Velocidade da escova 400rpm

Amplitude de 
esfregação

180mm (7in)

Rodos de troca rápida significam que não são necessárias ferramentas

FORCE

Áreas perdidas sem FORCE

100% da área coberta com FORCE
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B R U S H

Não importa o desafio, 
temos uma escova que 
garante resultados de 
limpeza excepcionais em 
qualquer superfície.

Escova Verde para 
Escadas

MS1049T
Feito de filamentos 

de areia para limpeza 

profunda de escadas e 

rodapés com superfícies 

duras como concreto 

e resina. Perfeito para 

degraus ao ar livre e pisos 

de fábricas industriais.

Escova vermalha para 
escadas

MS1049
Limpeza profunda 

excepcional para todos 

os degraus, elevações, 

bordas e rodapés.

P A D

Almofada branca 
211763 
Passo 1: 
Recondicionamento

Almofada amarela 
211760  
Passo 2: Criando Brilho

Almofada verde 
211759 
Passo 3: Brilho e 
Manutenção

Gama de polimento 
Diamond Twister 
em 3 etapas.

Projetado para pisos de mármore, granito, 

tijoleira, vinil e concreto. Basta adicionar 

água para criar um belo brilho natural.

Escova Agressiva

MS1039P
Perfeito para ambientes 

industriais, concreto, 

superfícies externas,

depósitos de óleo, graxa e 

alimentos.

Escova de serviço média

MS1041
As fibras antirriscos 

fornecem uma limpeza 

profunda e brilhante a 

todos os pisos e ladrilhos 

lisos e texturizados.

Escova para Azulejo e 
Rejunte

MS1039TG
Nossa escova mais 

abrasiva consiste em 

filamentos de areia para 

limpeza profunda de 

ladrilhos e restauração de 

rejunte.

Escova delicada

MS1038
Perfeito para pré-esfregar 

carpetes e escadas 

comerciais de pelo 

curto antes da extração. 

Também adequado para 

superfícies de madeira 

pintadas.

Escova com ponta 
sinalizada

MS1044
Ideal para remover poeira 

e limpar superfícies 

plásticas. Ideal para uso 

com PROWASH para 

veículos e superfícies 

exteriores.

ESCANE AQUI

Encontre o acessório certo 

para o seu tipo de piso

Cristalizador

MS1071
Feito com lã de aço 
inoxidável para criar um 
brilho super resistente e de 
alto brilho em superfícies 
de mármore.

Almofada Decapante 
Marrom

MS1069
Nossa almofada mais 
abrasiva é recomendada 
para decapagem a seco e 
restauração de muitos tipos 
de piso, incluindo madeira, 
vinil, Altro, concreto e pedra.

Almofada de melamina

MS1070
Recomendado para 
remover as manchas 
mais difíceis. O material 
de esponja microabrasiva 
proporciona resultados de 
limpeza incríveis.

Almofada de microfibra

MS1053
Recomendado para polir 
superfícies e para limpeza 
de tapetes.

Suporte de almofada

MS1046
Placa de acionamento 
intercambiável que 
conecta facilmente nossas 
almofadas usando a 
tecnologia de gancho e 
laço.

Gama especializada.

Desde a remoção de marcas difíceis até o polimento de mármore, esta linha especializada tem tudo o que você precisa.

Almofada de polimento 
branca

MS1066
Para polir pisos duros. Use 
seco ou com uma fina 
névoa de água para dar uma 
aparência molhada de alto 
brilho a pisos novos.

Almofada de polimento 
vermelha

MS1064
Para polir pisos duros e de 
madeira. Isso removerá 
marcas leves de arranhões e 
sujeira, dando alto brilho.

Almofada Geral Azul

MS1068
Para limpeza geral de pisos.

Almofada de 
esfregação verde

MS1062
Para limpar cozinhas e pisos 
gordurosos. Esta almofada 
remove agressivamente a 
sujeira de superfícies muito 
sujas.

Almofada Decapante Preta

MS1060
Para remover polimento de 
piso. Use com solução de 
decapagem química ou à 
base de água para remover 
acabamentos ou selantes. 
Também pode ser usado para 
limpar pisos de superfície 
dura, como concreto.

Gama Essencial.

A nossa gama de almofadas essenciais foi concebida para a limpeza química de todos os tipos de pisos duros.

Acessórios
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S U P O R T E  D E  P A R E D E

C A S E

Accessories

Pegar. Limpar. 
Guardar.
Suporte de parede MS1073 

A solução perfeita para espaço de armazenamento 

limitado. 

Projetado para ser facilmente montado na parede e 

proteger os produtos contra danos, nosso suporte de 

parede mantém seu equipamento limpo e organizado.

Porta-garrafas dobrável MST5

Tire o peso das costas com o porta-

garrafas dobrável.

Inclui oito compartimentos para 

transportar frascos de recarga de 1 litro 

(0,25 gl) ou rolos de M-Wipes.

Profissional. 
Organizado. 
Portátil.
M-CASE PRO MS3070 / MS3070KIT

O M-Case Pro comporta duas máquinas de sua escolha, 

o sistema BLADE e todas as nossas escovas e esfregões. 

As rodas acopladas tornam o estojo facilmente 

transportável, permitindo que você enfrente qualquer 

desafio de limpeza em qualquer local.

W I P E S

Kit M-Wipes MSS31 

O sistema M-Wipes, com patente pendente, permite 

que o desinfetante seja aplicado em todos os lados 

dos pontos de contato 3D que muitas vezes passam 

despercebidos por outras máquinas de pulverização.

Os panos descartáveis   também proporcionam uma 

limpeza mais higiênica da mesa e superfícies com 

excelentes resultados. O material PP não absorvente 

aplica desinfetante sem secar a superfície, mantendo 

o tempo de contato/permanência.

M-CASE MS3061

M-Case acomoda uma máquina e mochila com até 

quatro acessórios para um estojo de viagem simples, 

conveniente e à prova de intempéries. Ideal para 

aqueles pequenos desafios de limpeza.

C A S E  P R O

ESCANE AQUI PARA MANTER-

SE ATUALIZADO COM TODAS AS 

INFORMAÇÕES MAIS RECENTES 

SOBRE DRYFT

Qual é o próximo?

Acreditamos ter inventado a máquina de limpeza de pisos mais rápida 
do mundo para áreas pequenas e médias. Um design tão radicalmente 
diferente que você precisa ver para acreditar.

Todos os nossos anos de conhecimento, experiência e inovação foram 

consolidados em um produto de última geração nunca visto antes, com 9 

patentes pendentes em todo o mundo.

DRYFT foi projetado com potencial ilimitado. Ele limpa e seca pisos 

centrais, bordas, cantos e áreas de difícil acesso com velocidade e precisão, 

tudo embalado em um dispositivo leve, compacto e fácil de usar.

Desde a ideia inicial, desenvolvemos centenas de protótipos na 

MotorScrubber HQ em Sheffield, Reino Unido. Continuamos testando, 

inovando e projetando todos os dias para fazer da DRYFT a melhor 

máquina de limpeza do mundo.

Prepare-se para o DRYFT transformar o mundo da limpeza em 2023.
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Escritório Central

Reino Unido 
8 Orgreave Rd, Sheffield,  

S13 9LQ, England 

+44 (0)114 478 8710 

orders@motorscrubberclean.com

INTERNACIONAL

EUA e Canadá - Chicago  
+1 630 326 3107 

usaorders@motorscrubberclean.com

Austrália - Melbourne 
+61 459 269 988 

ausorders@motorscrubberclean.com

info@motorscrubberclean.com 
www.motorscrubberclean.com
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