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Wij zijn marktleider in compacte schrobmachines. We richten 
ons op prestaties en snelheid, zodat u in de kortst mogelijke tijd 
een vijfsterren reinigingsstandaard bekomt.

We verleggen de grenzen van wat mechanisch mogelijk is en stellen 

normen door middel van uitvindingen en innovatie. Via wetenschap 

vinden we het schoonmaakproces opnieuw uit, voor gebruik in een 

moderne wereld.

Details zijn belangrijk. Van trappen tot randen, van keukens 

tot badkamers en alles daartussenin, u kunt nu elke 

schoonmaakuitdaging de baas met onze professionele apparatuur.

Ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Sheffield, Engeland, 

houden we vast aan onze industriële wortels en creëren we 

apparatuur van de hoogste kwaliteit voor professioneel gebruik. Ons 

getalenteerde interne ontwerpteam bouwt elk element minutieus 

om een   lange levensduur en de betrouwbaarheid van al onze 

machines te garanderen.

Duurzaamheid is een belangrijk voor MotorScrubber. Daarom zijn 

onze producten zorgvuldig ontworpen met uitzonderlijke schrob 

capaciteit en gerichte verdeling van detergent. Zo vermijden we het 

gebruik van agressieve chemicaliën en overtollig water.

Onze machines zijn duurzaam gebouwd met behulp van duurzame, 

hoogwaardige componenten die extra lang meegaan. Minder 

machinestoringen betekenen minder gedoe met technici, minder 

tijdsverlies en minder vervuiling van onze leefomgeving. Met een 

groenere, schonere planeet voor iedereen als gevolg.

Ervaar zorgeloos schoonmaken met onze 3-jarige commerciële 

garantie. We zijn sinds 2012 pionier op het gebied van schoonmaken 

en combineren materialen van de hoogste kwaliteit met onze 

revolutionaire innovaties.

We weten dat schoonmaakapparatuur niet altijd optimaal wordt 

onderhouden, dus ontwerpen owe nze apparatuur zodanig dat ze 

onstopbaar zijn, wat u er ook mee aanpakt. We staan   garant voor 

onze robuuste bouwkwaliteit en bieden u drie jaar commerciële 

garantie voor volledige gemoedsrust.

Ons motto is eenvoudig; 
elk gebouw heeft een MotorScrubber nodig.

Ons motto is dat

ELK GEBOUW EEN 
MOTORSCRUBBER 
NODIG HEEFT

Experts In Precision CleaningExperten in Precisie Schoonmaak

#TeamMotorScrubber
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EEN RUGZAK 
DRIE KRACHTIGE 
MACHINES

Sta paraat met de juiste wapens om uw 

schoonmaakuitdagingen aan te gaan met 

een enkele rugzak.

Laad jouw keuze detergent, sluit de 

machine aan en begin onmiddellijk met 

schoonmaken

Aansluiten. Schrobben. Actie.

Stap 1: DIEP REINIGEN

Introduceer regelmatige dieptereiniging in 

uw pand en pak trappen, randen, hoeken en 

meer aan. Onze krachtige schrobmachines 

verwijderen ingesleten vuil van elk 

oppervlak, voor buitengewone resultaten.

Stap 2:  ONDERHOUDEN

Smijt die vuile mop weg en vervang hem 

met BLADE om tot 80x meer druk uit te 

oefenen. Zo verwijder je telkens meer vuil. 

Gedaan met vuile emmers!

Doseer telkens de perfecte hoeveelheid 

detergent met één druk op de knop. Pak 

voegenlijnen en strakke randen aan met 

het precieze wisserblad en reinig grotere 

centrale oppervlakken in een mum van tijd.

TRANSFORMEREN 

 Het ultieme DMT-systeem transformeert 

uw vloeren tot als nieuw. Hang deze lichte 

producten na afloop op aan het handige 

wand ophangsysteem.

Het ultieme twee stappen proces om elke 
vloer grondig te reinigen, te onderhouden 
en volledig te transformeren.

De Ultieme Schoonmaak Oplossing

DIEP REINIGEN.
ONDERHOUDEN.
TRANSFORMEREN.

Pak elke reinigingsuitdaging 

vlot aan, zelfs hoeken, 

met SHOCK, onze 

industriële oscillerende 

reinigingsmachine

Pagina 6

Diepgaande reiniging 

van vloeren, trappen en 

randen met JET3, onze 

lichtgewicht en robuuste 

roterende schrobmachine

Pagina 10

Reinig en desinfecteer snel tafels, 

oppervlakken en frequente 

contactpunten met STORM 

Pagina 12
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SHOCK BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Krachtige scrubtechnologie van 5000 tpm

Gewichtsset met snelkoppeling

Het laagste profielhoofd in de wereld

Precisiereiniging van hoeken en randen

Baanbrekende 
reinigingsprestaties.

Een nieuwe standaard in 
oscillerende schrobmachines.

Industriële kracht, compact formaat. Het gegoten roestvrijstalen 

chassis en de optionele gewichtenset van SHOCK zorgen voor een 

enorme neerwaartse druk, hetgeen resulteert in onverslaanbare 

resultaten. De aluminium oscillerende aandrijfplaat wordt 

aangesloten op onze ultramoderne digitale motor en levert een 

krachtige schrobactie van 5000 tpm.

Met ‘s werelds laagste profielkop en baanbrekend ontwerp is SHOCK 

onze meest geavanceerde reinigingsmachine tot nu toe. De slanke 

rechthoekige vorm maakt een gemakkelijke reiniging in hoeken 

mogelijk en laat de machine toe om direct verticaal te kantelen voor 

plint- en trapreiniging. Geoptimaliseerd voor gladde vloeren met 

fijne textuur, als SHOCK het niet kan reinigen, dan kan niets het 

doen.

RUGZAK

Looptijd
1 uur.  Snel verwisselbare batterij voor extra 
gebruiksduur

Oplaadtijd Tot 8 uur of ‘s nachts

Batterij Kenmerken 12 Volt 7AH verzegelde batterij

Capaciteit Detergent 1l (0.2gl)

Gewicht Rugzak 3.8 kg vastgemaakt rondom het middel

HANDVAT

Gewicht Machine
2.5kg (5.5lb)
4.5kg (9.9lb) met gewichtenset

Telescopisch handvat 70 – 140cm (27.6 – 55.1in)

Gebruik Eenvoudige druk-en-go-bediening

Gebruikerscomfort Zachte rubberen handgrepen

KOP

Reinigingsbreedte 240mm (9.4in)

Schrobkracht 5000 tpm

Lineaire plintprestaties Spuit, schrob en droog 10 m in 80 seconden

SHOCK 

wordt binnenkort 

gelanceerd

Plinten geschrobd met een enkele beweging Reinigt elke hoek 5000 tpm voor snelle, krachtige dekking

Precisie randreiniging Trappen veilig en snel schoongemaakt Reinigt onder de kleinste plekjes

SHOCK

SCAN HIER

Om op de hoogte te blijven van de 

laatste informatie over SHOCK

SHOCK combineert minimaal water gebruik 

en krachtige agitatie, hetgeen de nood aan 

agressieve chemicaliën elimineert.

Dit is beter voor onze planeet.

*Product is nog in ontwikkeling, kenmerken kunnen nog wijzigen.

STAPPEN NAAR
DUURZAAMHEID

www.motorscrubber.be | sales@motorscrubber.be06 07“Elk gebouw heeft een MotorScrubber nodig”



De Originele 
MotorScrubber.

Kleine machine, grote kracht.

De M3 is ontworpen voor kleine, moeilijk bereikbare plaatsen 

en pakt makkelijk trappen, randen, badkamers en keukens aan. 

Maak uw binnenruimtes grondig schoon en ervaar elke keer weer 

uitstekende resultaten. 

Krachtige roterende schrobben reinigt lastige plekken die vaak door 

andere machines worden verwaarloosd. Het extreme koppel van de 

motor is bestand tegen een neerwaartse kracht van 7 kg en maakt 

de M3 onstopbaar. 

Van vloerreiniging tot wandschrobben, de mogelijkheden zijn 

eindeloos met de telescopische handgreep. Hiermee pas je 

de hoogte van de machine aan elke gebruiker aan. Dankzij de 

waterdichte constructie is M3 ook perfect voor reinigen rondom het 

zwembad en de waterlijn.

Gecombineerd met ons uitgebreide assortiment accessoires en een 

rugzak op batterijen, garandeert M3 uitzonderlijke resultaten. 

M3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Krachtige 360rpm schrob technologie

Rugzak met ingebouwde batterij

Lichtgewicht 

Volledig onderdompelbaar zonder schokrisico 

(tot 1 m diep)

RUGZAK

Looptijd
2 - 3 uur. Snel verwisselbare batterij 
voor extra gebruiksduur

Oplaadtijd Tot 8 uur of ‘s nachts

Batterij Kenmerken 12 Volt 7AH verzegelde batterij

Gebruikerscomfort
Volledig instelbaar voor elke gebruiker. 
Gegarandeerd gebruikscomfort doorheen 
de dag

Gewicht rugzak 3,1 kg vastgemaakt aan de taille

HANDVAT

Machine gewicht 1.5kg (3.3lb)

Telescopisch handvat 70 – 140cm (27.6 – 55.1in)

Gebruik Eenvoudige druk-en-go-bediening

Gebruikerscomfort Zachte rubberen handgrepen

KOP

Reinigingsbreedte 180mm (7.1in)

Schrobkracht 10,000 tpm afgestemd op 360 tpm

Aandrijfmechanisme
Metalen versnellingsbak met lange 
levensduur

Materialen Hoge impact GF Nylon behuizing

WAT ZIT ER IN DE DOOS

1. M3 schrobmachine

2.  Gen 3 Batterij 
Rugzak

3. Middelzware Borstel

4.  Witte Opblinkpad

5.  Rode Polijstpad 

6.  Groene Schuurpad

7. Microvezelpad

8.  Padhouder 
(Aandrijfplaat) 

2

3 4 5

6 7 8

1

M3
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Gerichte Sproei-Schrob 
Technologie.
Met alle functies van de M3, biedt JET3 een extra toepassing die 

enkel detergent verdeleelt wanneer nodig, om het schoonmaken 

te versnellen. Door de perfecte hoeveelheid vloeistof vrij te geven 

samen met de onstuitbare schrobactie van de 360   tpm motor met 

extreem koppel, levert JET3 onovertroffen resultaten op kleine 

oppervlakken.

De compacte kop past in krappe ruimtes die andere machines 

gewoon niet bereiken, waardoor diepgeworteld vuil vrijkomt, 

ongeacht de uitdaging. Onze handige snel omwisselbare fles past in 

de riem van de lichtgewicht rugzak. Zo gebruikt je zo veel of weinig 

detergent als nodig, om vuil van het oppervlak te verwijderen.

Schrob sneller, maak slimmer schoon.

JET3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Gebruik minder oplossing met 

gerichte detergent verdeling

Krachtige 360rpm schrob technologie

 Rugzak met ingebouwde batterij

JET3 rugzak, ook compatibel met SHOCK en STORM

RUGZAK

Looptijd
2 - 3 uur. Snel verwisselbare batterij 
voor extra gebruiksduur

Oplaadtijd Tot 8 uur of ‘s nachts

Batterij Kenmerken 12 Volt 7AH verzegelde batterij

Detergent Capaciteit 1l (0.2gl), kan 21m² (226ft²) bedekken

Gewicht Rugzak 3.8kg (8.4lbs) vastgemaakt aan taille

HANDVAT

Machine Gewicht 1.7kg (3.7lb)

Telescopisch Handvat 70 – 140cm (27.6 – 55.1in)

Gebruik Eenvoudige druk-en-go-bediening

Gebruikerscomfort Zachte rubberen handgrepen

KOP

Reinigingsbreedte 180mm (7.1in)

Schrobkracht 10,000 tpm afgestemd op 360 tpm

Aandrijfmechanisme
Metalen versnellingsback met lange 
levensduur

Materialen Hoge impact GF Nylon behuizing

WAT ZIT ER IN DE DOOS

1. JET3 Machine

2.  Gen 3 Batterij 
Rugzak

3.  Middelzware Borstel

4. Witte Opblinkpad

5. Rode Polijstpad 

6. Groene Schuurpad

7. Microvezelpad

8.  Padhouder 
(Aandrijfplaat)

2

3 4 5

6 7

1

JET3

JET3 combineert minimaal water gebruik 

en krachtige agitatie, hetgeen de nood aan 

agressieve chemicaliën elimineert.

Dit is beter voor onze planeet.

8

STAPPEN NAAR
DUURZAAMHEID
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Vernevelen. Reinigen. 
Beschermen.
Professionele reiniging en desinfectie met een lichtgewicht 

vernevelingspistool. Vervang langzame, moeilijk te bedienen 

knijpvernevelaars door een hoge snelheid wervelmondstuk dat 

een perfect gelijkmatige vernevelingsdekking levert die zowel 

uw klanten als uw oppervlakken zelf beschermen. Verhoog uw 

productiviteit en pak vlot grotere oppervlakken aan met on-demand 

sproeikracht.

Reinig en desinfecteer alle vaak aangeraakte oppervlakken, 

tafels en leuningen sneller dan ooit tevoren.

Bevestig ons M-Wipes systeem aan uw rugzakriem 

en gebruik eenvoudig een speciaal ontworpen 

reinigingsdoekje voor de snelle, hygiënische reiniging van 

het oppervlak. Veeg eenvoudig het oppervlak af en gooi 

de doek in de afvalzak voor een professionele, hygiënische 

oplossing.

STORM BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Gebruik minder oplossing met betere dekking 

en on-demand sproeien

Ballistisch wervelmondstuk met hoge snelheid 

Super lichtgewicht, voor ultieme schoonmaakvrijheid 

Rugzak met ingebouwde batterij

STORM VERNEVELINGSPISTOOL

Druppelgrootte 68 microns 

Sproeien
Optimale dekking op 30cm (11.8in) 
Max afstand 120cm (47.2in)

Dekking 75m²/ liter (807ft² / 0.2gl)

Debiet 77ml (2.6fl oz)/ minuut

Gewicht 0.3kg (0.7lbs)

RUGZAK

Looptijd
1.5 uur continu sproeien 
Snel verwisselbare batterij voor extra 
gebruiksduur

Oplaadtijd Tot 8 uur of ‘s nachts

Batterij Kenmerken 12 Volt 7AH verzegelde batterij

Detergent Capaciteit 1l (0.2gl)

Gewicht Rugzak
3.8kg (8.4lbs) vastgemaakt rondom 
het middel

WAT ZIT ER IN DE DOOS

1.  STORM 
vernevelingspistool

2.  Gen 3 Batterij 
Rugzak

2

1

STORM

GELIJKMATIGE 
VLOEISTOF VERDELING

PATENT

A
A

N

G E V R A A
G

D
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN BLADE

Hervulbare handgreep levert verse detergent 

bij elke spray

Tot 80x meer oppervlaktedruk

Precisiereiniging van randen, 

voegen en krappe hoeken

Tot 4x meer dekking met elke omkeerbare 

ultramicrovezel

PAT ENTED
 

T
E

C
H N O L O

G
Y

Druk. Precisie. Prestatie. 
Snijd doorheen meer vuil voor een onvergelijkbare schoonmaak 

met de immense prestaties van BLADE. Het precieze rubberen 

wisserblad snijdt diep in strakke randen en voeglijnen om uw 

schoonmaak resultaten om te toveren. Met tot 80x meer druk dan 

reguliere dweilsystemen, verwijdert BLADE elke keer aanzienlijk 

meer vuil. Verplaats de wisser simpelweg meerdere keren op de 

ultramicrovezel dweil voor een vers contactpunt.

Vergeet uw vieze dweil en vuile emmer en lever met één druk op de 

knop  verse detergent. De hervulbare handgreep van BLADE met 

waterniveau-indicator en drie ingebouwde jets levert op verzoek 

propere vloeistoffen om ervoor te zorgen dat u altijd vuil verwijdert 

en het nooit verspreidt.

Schuif de ultramicrovezel dweil vlotjes af en gebruik de 

superflexibele vloerwisser na het schrobben met JET3 om vuile 

vloeistof rechtstreeks in een afvoerputje te leiden, zonder sporen 

achter te laten op uw nu fonkelende vloeren. Geen vloerafvoer? 

Geen probleem. Bevestig eenvoudig de A-Fibre absorptiedweil om 

tot 500 ml per mop op te nemen.

Maak beter schoon, maak sneller schoon.

ULTRA-MICROVEZELS

Kleurengids labels

Machinewasbaar tot 500 wasbeurten

S-vezel (schrob)
Krasvrije schuurvezels aanbevolen voor 
het dagelijkse onderhoud van ruwe of 
gestructureerde vloeren.

G-vezel (glijder)
Voor dagelijkse onderhoudsreiniging. 
Aanbevolen voor gebruik op gladde 
vloeren.

A-vezel (absorberen)
Voor het opdweilen van gemorste 
vloeistoffen of om de vloer te drogen. 
Absorbeert tot 500 ml vloeistof.

HANDVAT

Capaciteit Detergent 600ml (20.2fl oz)

Drie ingebouwde sproeistralen

Navulbare aluminium handgreep met waterniveau indicator

Antislip handvat

CHASSIS

Flexibel rubberen wisserblad volgt vloeroppervlak en textuur

Gleuf om gemakkelijk ultramicrovezeldoeken op en af te schuiven

WAT ZIT ER IN DE DOOS

1. BLADE Handgreep

2.  BLADE Vloerwisser 
Kop

3. S-vezel

2

2

3

3

1

1

Sproeien

Driewegstralen creëren een gelijkmatige 

laag van de oplossing om ingesleten vuil te 

verwijderen.

Geen Emmers Meer Nodig

Met zijn hervulbare handvat en ingebouwde 

sproeisysteem spuit BLADE verse, schone 

detergent op aanvraag, geactiveerd door 

een druk op de knop.

Resetten. Draai Om.  

Verzet het rubberen trekkerblad naar een 

nieuw sectie ultramicrovezel om frisse, schone 

contactpunten te behouden. Zodra één kant 

volledig is gebruikt, draait u hem om en gebruikt 

u de andere kant voor tot 4x meer dekking.

Snel Wisselbaar 

Wissel de ene ultramicrovezel in voor de 

andere met een simpele schuif af, schuif aan 

beweging.

Meer oppervlaktedruk

De precisierand oefent tot 80x meer 

oppervlaktedruk uit op de ultramicrovezel-

dweil om meer vuil en aanslag te 

verwijderen bij elke schoonmaak.

BLADE
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Hoger. Sneller. Schoner.
Maak licht werk van zwaar vervuilde oppervlakken met onze 

krachtige motor van 360 tpm.

PROWASH is ontworpen voor industrieel schrobben en kan verticale 

oppervlakken tot vier meter hoog bereiken. De gemakkelijk te 

vervoeren wagen kan tot 50 liter vers water en vijf liter detergent 

concentraat bevatten in een robuust roestvrijstalen chassis.

PROWASH spuit de oplossing op het gewenste oppervlak en 

vervolgens transformeren de kenmerkende roterende motor met 

krachtige schrobbeweging van MotorScrubber het oppervlak weer 

tot nieuw.

Of het nu gaat om vinylbeplating, treinen, bussen, vliegtuigen, 

fabrieksmuren, buitenbekleding of bewegwijzering, voor alles-in-een 

professioneel schoonmaken is PROWASH de oplossing.

HANDMATIGE MOTORSCRUBBER

Oplaadtijd Tot 8 uur of ‘s nachts

Looptijd 2 - 3 uur aangedreven door rugzak

Machine gewicht 2kg (4.4lb)

Gewicht rugzak
3.1kg (6.8lbs) vastgemaakt 
rondom het middel

Schrobbreedte 18cm (7in)

Borstel RPM 10,000 tpm afgestemd op 360 tpm

PROWASH WINKELWAGEN

Oplaadtijd 5.5 uur

Looptijd 8 uur

Gewicht Wagen 35kg (77lb)

Afmetingen Wagen
H 104cm x B 51cm x D 71cm 
(H 40.9in x B 20in x D 27.9in)

Batterij 12vdc verzegelde zuurbatterij

Pompdruk 11 bar

Pomp Open Debiet 8 liter/minuut

Vloeistof Capaciteit 50 liter (13.2 gl)

WAT ZIT ER IN DE DOOS

1.  PROWASH 
schrobber

2. PROWASH Wagen

3.  Gen 3 Batterij 
Rugzak

4.  Vlag Tip Borstel

5. Witte Opblinkpad

6.  Blauwe Algemene 
Pad

7. Groen Schuurpad

8.  Padhouder 
(Aandrijfplaat)

2 3

4

6 75

1

PROWASH BELANGRIJKSTE KENMERKEN

4x sneller dan handmatige methoden

Bevat zowel professionele schoonmaakmiddelen 

als water voor optimale resultaten

Vermindert drastisch uitputtende arbeid

Eenvoudig te gebruiken - gewoon aansluiten en klaar

PROWASH

8
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FORCE BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Toegenomen productiviteit

Maak 100% van de vloer schoon

Verbazingwekkende reinigingsresultaten

Past op elke schrobzuigmachine van meer dan 40 liter

WAT ZIT ER IN DE DOOS

1. FORCE Machine

2. Middelzware Borstel

3. Universele Zuigslang

4.  15 Amp 
Gezekerde Batterij 
Verbindingsstuk

5.  Commerciële 
Kwaliteit Pomp

6. 6m (19.6ft) Slang

2 3

4 5

1

6

Aanklikken. Afklikken. 
Overal schoon.
Transformeer uw volumineuze schrobber tot de ultieme 

reinigingsmachine door FORCE toe te voegen.

Bevestig FORCE eenvoudig aan de zuigkant van uw 

schrobzuigmachine en klik hem vast om onder banken, tafels, langs 

de zijkant van toiletten en alle andere voorheen ontoegankelijke 

plaatsen vlot schoon te maken. Force sproeit reinigingsoplossing en 

schrobt vervolgens met onze krachtige 400 RPM roterende actie. 

Twee achterwissers drogen vervolgens de vloer met de krachtige 

zuigkracht van de grotere machine.

FORCE

Spanning 24 V gelijkstroom of 36 V gelijkstroom

Machine gewicht 3.2kg (7lb)

Slanglengte 6m (19.6ft)

Pompprestaties 3 liter/minuut, 101PSI

Pompdruk 7.9 bar, 116PSI

Afmetingen  
H 15cm x B 19cm x L 112cm 
(H 6in x B 7.5in x L 44in)

Handvat Verlengd van 70 – 140cm (27.56 – 55.12in)

Borstelsnelheid 400rpm

Schrobbreedte 180mm (7in)

Dankzij de snell omwisselbare wissers is er geen gereedschap nodig

FORCE

Gebieden gemist zonder FORCE

100% van het oppervlak gedekt met FORCE
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Accessoires

B O R S T E L

Wat de uitdaging ook is, 
we hebben een borstel die 
gegarandeerd uitzonderlijke 
reinigingsresultaten levert op 
elk oppervlak.

Groene Trappen Borstel

MS1049T
Gemaakt van grit 

filamenten voor diepe 

reiniging van trappen 

en plinten met harde 

oppervlakken zoals 

beton en hars. Perfect 

voor buitentrappen 

en industriële 

fabrieksvloeren.

Rode Trappen Borstel

MS1049
Uitzonderlijke 

dieptereiniging voor 

alle treden, opstanden, 

randen en plinten.

P A D

Witte Pad

211763
Stap 1: Opknappen

Gele Pad

211760 
Stap 2: Glans Creëren

Groene Pad

211759
Stap 3: Glans en 

Onderhoud

3 Stappen Diamond 
Twister Polijstpad 
Bereik.

Ontworpen voor marmer, graniet, 

terrazzo, vinyl en betonnen vloeren. Voeg 

gewoon water toe om een   prachtige 

natuurlijke glans te creëren.

Agressieve Borstel

MS1039P
Perfect voor industriële 

omgevingen, beton, 

buitenoppervlakken, 

olie, vet- en 

voedselresten.

Middelzware Borstel

MS1041
Krasvrije vezels zorgen 

voor een schitterende 

diepe reiniging 

van alle gladde en 

gestructureerde vloeren 

en tegels.

Tegel- en 
Voegenborstel

MS1039TG
Onze hardst schurende 

borstel bestaat uit 

korrelvezels voor het 

diep reinigen van tegels 

en het herstellen van 

voeglijnen.

Delicate Borstel

MS1038
Perfect voor het 

voorschrobben van 

kortpolige commerciële 

tapijten en trappen 

alvorens het afzuigen. 

Ook geschikt voor 

geverfde houten 

oppervlakken.

Vlagtip Borstel

MS1044
Ideaal voor het 

verwijderen van stof 

en het reinigen van 

kunststof oppervlakken. 

Ideaal voor gebruik 

met PROWASH 

voor voertuigen en 

buitenoppervlakken.

SCAN HIER

Vind het juiste accessoire 

voor uw vloertype

Essentieel bereik.

Ons assortiment essentiële pads is ontworpen voor chemische reiniging van alle soorten harde vloeren.

Witte Opblinkpad

MS1066
Voor het opblinken 

van harde vloeren. 

Gebruik droog of met 

een fijne waternevel 

om nieuwe vloeren een 

hoogglanzende wetlook 

te geven.

Rode Polijstpad

MS1064
Voor het polijsten van 

harde en houten vloeren. 

Dit verwijdert lichte 

slijtageplekken en vuil 

en geeft een hoogschijn 

glans.

Blauwe Algemene Pad

MS1068
Voor algemene 

vloerreiniging.

Groene Schuurpad

MS1062
Voor het reinigen van 

vette keukens en vloeren. 

Deze pad verwijdert 

op agressieve wijze 

vuil van sterk vervuilde 

oppervlakken.

Zwarte Strippad

MS1060
Voor het verwijderen van 

vloerlagen. Gebruik met een 

chemische of op water gebaseerde 

stripoplossing om afwerkingen 

of sealers te verwijderen. Kan ook 

worden gebruikt voor het reinigen 

van harde vloeren, zoals beton.

Kristallisator

MS1071
Gemaakt met roestvrij 

staaldraadwol om een   

slijtvaste, sublieme 

hoogglans te creëren op 

marmeren oppervlakken.

Kastanjebruin Strippad

MS1069
Onze hardst schurende 

pad wordt aanbevolen 

voor droge vloer strippen 

en herstellen van allerlei 

vloertypes, waaronder 

hout, vinyl, Altro, beton en 

steen.

Melamine Pad

MS1070
Aanbevolen voor het 

verwijderen van de meest 

hardnekkige vlekken. 

Het micro-schurende 

sponsmateriaal zorgt 

voor ongelooflijke 

reinigingsresultaten..

Microvezelpad

MS1053
Aanbevolen voor 

het polijsten van 

oppervlakken en voor het 

reinigen van tapijtvlekken

Padhouder

MS1046
Verwisselbare 

aandrijfplaat waarmee u 

onze pads gemakkelijk 

kan bevestigen 

met behulp van 

klittenbandtechnologie.

Gespecialiseerd Assortiment.

Van het verwijderen van hardnekkige vlekken tot het polijsten van marmer, dit specialistische assortiment heeft een oplossing.
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Accessoires

W A L L  D O C K

C A S E

W I P E S

C A S E  P R O

Grijp. Reinig. Hang.
Wall Dock MS1073 

De perfecte oplossing voor beperkte opslagruimte. 

Ontworpen om eenvoudig aan de muur te worden 

gemonteerd en producten te beschermen tegen 

beschadiging, houdt onze muurhanger uw toestellen 

netjes en opgeruimd.

Professioneel. 
Georganiseerd. 
Draagbaar.
M-CASE PRO MS3070 / MS3070KIT

M-Case Pro bevat twee machines naar keuze, het 

BLADE-dweilsysteem en al onze borstels en pads. 

Dankzij de bevestigde wielen is de koffer makkelijk te 

vervoeren, zodat u elke reinigingsuitdaging op elke 

locatie  aankan.

M-CASE MS3061

M-Case biedt plaats aan één machine en rugzak 

met maximaal vier accessoires voor een eenvoudige, 

handige en weerbestendige reiskoffer. Ideaal voor die 

kleinere schoonmaakuitdagingen.

M-doekjesset MSS31 

Dankzij het gepatenteerde M-doekjessysteem kan 

desinfectiemiddel worden aangebracht op elke kant van 

3D-aanraakpunten die vaak worden gemist door andere 

sproeimachines.

De wegwerpdoeken zorgen ook voor een meer 

hygiënische tafel- en oppervlaktereiniging met 

uitstekende resultaten. Het niet-absorberende PP-

materiaal brengt desinfectiemiddel aan zonder het 

oppervlak uit te drogen, waardoor de contact-/verblijftijd 

behouden blijft.

Opvouwbare flessendrager MST5

Ontlast je rug met de opvouwbare 

flessendrager.

Bevat acht sleuven voor het dragen 

van navulflessen van 1 liter of rollen 

M-doekjes.

Wat is het volgende?

We geloven dat we ‘s werelds snelste vloerreinigingsmachine hebben 
uitgevonden voor kleine en middelgrote ruimtes. Een ontwerp dat zo radicaal 
anders is dat je het moet zien om het te geloven.

Al onze jarenlange kennis, ervaring en innovatie zijn geconsolideerd in dit tot nu 

toe ongezien en allernieuwste product, met 9 wereldwijd aangevraagde patenten.

DRYFT is ontworpen met onbeperkte mogelijkheden. Het reinigt en droogt 

centrale vloeren, randen, hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen met snelheid 

en precisie, allemaal verpakt in een lichtgewicht, compact en gebruiksvriendelijk 

apparaat.

Sinds het oorspronkelijke idee hebben we honderden prototypes ontwikkeld op 

het hoofdkantoor van MotorScrubber in Sheffield, VK. We blijven elke dag testen, 

innoveren en ontwikkelen om van DRYFT de beste reinigingsmachine ter wereld te 

maken.

Bereid je voor op de transformatie van de schoonmaakwereld met DRYFT in 2023.

SCAN HIER 
Om op de hoogte te blijven van de 

laatste informatie over DRYFT
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HOOFDKANTOOR

VK 
8 Orgreave Rd, Sheffield,  

S13 9LQ, England 

+44 (0)114 478 8710 

orders@motorscrubberclean.com

INTERNATIONAAL

VS EN CANADA - Chicago  
+1 630 326 3107 

usaorders@motorscrubberclean.com

AUSTRALIË - Melbourne 
+61 459 269 988 

ausorders@motorscrubberclean.com

info@motorscrubberclean.com 
www.motorscrubberclean.com
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