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SCHROBMACHINES

Inhoudsopgave

SCHROBZUIGMACHINES - Catalogus

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines.

• Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO n.v. op 01/01/2019. (V.01/2019) 
• Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
• Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
• Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO n.v. uitgegeven catalogen.
• Foto’s en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend. 
• Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.

VOORWOORD

met schijfborstel met cilindrische borstel
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Inhoudsopgave

met schijfborstel met cilindrische borstel
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SCHROBMACHINES

Belangrijke productkenmerken

Technische kenmerken noodzakelijk voor professioneel schoonmaken

Onze schrobmachines zijn geschikt voor toepassingen op topniveau, zonder hierbij het 
milieuaspect en de energiebesparing uit het oog te verliezen. De machines hebben een zeer 
grote gebruiksvriendelijkheid, zijn gemakkelijk in onderhoud, zeer betrouwbaar en voldoen aan 
de hoogste kwaliteitsnormen. 

Eco Select. Een aantal systeemtoepassingen waardoor er besparing mogelijk is op 
water-, chemie- en energieverbruik alsook een vermindering van de geluidshinder. 
De ECO Select - systemen wijzigen naargelang de modellen.

CFS (Center Flow System). Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Met dit 
systeem wordt de vloeistof gelijkmatig verdeeld over de hele borstel zonder verspilling 
van water of detergent.

AFS (Anti Foam System). Mechanisch systeem d.m.v. speciale filters voor een maximale 
bescherming van de zuigmotor tegen schuim. Op diverse modellen gecombineerd met 
een automatische uitschakeling van de afzuigmotor wanneer de vuilwatertank vol is. 

SLS (Self-Levelling System). Automatische regeling van de borsteldruk. Afhankelijk van 
het model is dit een mechanisch, elektromechanisch of elektronisch systeem.

EDD (Extra Dry Design). “V”- of paraboolvormige vloerzuigmonden garanderen een groot 
prestatievermogen met lage onderhoudskosten op elke vloersoort. 

Energy Saver. Deze systemen zijn ontworpen om te besparen op energiekosten en de 
milieuimpact te verminderen. Ondermeer het TLC systeem voor de verdubbeling van 
de levensduur van de accu en de Power accu die gemaakt is van volledig recycleerbaar 
materiaal om betere prestaties te garanderen rekeninghoudend met het milieu.



5

STOP

EasyCheck

SCHROBMACHINES

Wijzigingen voorbehoudenby

Ergonomics. Bepaalde onderdelen van de machine die de functionaliteit verbeteren, 
door ondermeer hun intuïtiviteit in gebruik, geruisloosheid, comfort en gemakkelijk te 
gebruiken componenten. 

Auto Stop. Automatisch stoppen van bepaalde functies (verschilt naargelang het 
model) bij het loslaten van de bedieningshendel. O.a. stoppen van de watertoevoer, 
de borstelrotatie en op sommige modellen ook de zuigkracht. Al deze functie starten 
opnieuw op wanneer de bedieningshendel opnieuw wordt ingedrukt.

Easy Check. De delen van de machine die voor routine onderhoud op regelmatige 
basis gecontroleerd moeten worden zijn in het geel gemarkeerd. Dit vergemakkelijkt 
het onderhoud voor de gebruiker. Omvat eveneens de borstel met een maximaal 
verbruiksindicator. 

No Tools. Functies die geen gereedschappen vereisen bij onderhoudsinterventies zoals 
het vervangen van de borstels, slangen en vloerzuigmond. 

Long Life. De tandwieloverbrenging van de motor, de zuigmotor en de elektrische 
componenten zijn van hoge kwaliteit; Het chassis, de schroeven en bouten zijn 
beschermd door anti-corrosiebehandelingen; de tanken zijn uitgevoerd in schokbestendig 
kunststofmateriaal met een maximale dikte. Dit alles om een lange levensduur te 
garanderen.
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CT15
B35 - C35

STOP

met schijfborstel

Exclusieve technologiën

Ingebouwde TCL acculader  (standaard) Power accu (standaard)

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel. 

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

Parabolische vloerzuigmond levert 
een perfect droogresultaat. Zelfs in 
zeer kleine en smalle ruimtes. 

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de 
zuigmotor.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de 
beste oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met 
behoud van maximale prestaties.

Onderhoudsvrije accu’s (Dry Cell technology) 
met een bijzonder lage zelfontlading. 
Gemaakt van bijna volledig recycleerbare 
materialen.  
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CT15

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01273

3.8006.SPPV01409

3.8006.SPPV01427

3.8006.SPPV01445

3.8006.SPPV01463

Code

3.8006.SPPV01481

3.8006.PMVR01885

3.8006.MPVR05917

3.8006.MPVR05918

Wijzigingen voorbehoudenby

Overige kenmerken:
  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)

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

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Gebruiksvriendelijk, dankzij 
intuïtief bedieningspaneel.

In de hoogte verstelbare 
duwbeugel, ook tijdens het 
gebruik.

Technische specificaties
Motoren

  Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
  Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

Kunststof onderdelen
  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

Mechanische onderdelen
  Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
  Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
  Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS
Elektrische systemen

  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

* accu’s en acculader inbegrepen

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht 

(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.015 CT15-B35 350 450 1300 1 (disc) 16 19 24 V (2x12 V) - 28.5 Ah (C5) 3.5    58 * 740x395x535

3.126.020 CT15-C35 350 450 1300 1 (disc) 16 19 220/240 V 50 Hz (15 m kabel) 3.5 36 740x395x535

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig 
dagelijks onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

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

Toebehoren

Optioneel

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)

Standaard

Nylon borstel PPL - standaard

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
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CT30
B45 - C45

STOP

met schijfborstel

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

Exclusieve technologiën

Ingebouwde TCL acculader (standaard) Power accu (standaard)

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

Parabolische vloerzuigmond levert een 
perfect droogresultaat. Zelfs in zeer 
kleine en smalle ruimtes.

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de 
zuigmotor.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Onderhoudsvrije accu’s (Dry Cell technology) 
met een bijzonder lage zelfontlading. 
Gemaakt van bijna volledig recycleerbare 
materialen.

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de 
beste oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen 
met behoud van maximale prestaties.Ook 
afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life Saver).
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CT30

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01306

3.8006.SPPV01412

3.8006.SPPV01430

3.8006.SPPV01448

3.8006.SPPV01466

Code

3.8006.SPPV01188

3.8006.PMVR01986

3.8006.MPVR05953

3.8006.MPVR05954

Wijzigingen voorbehoudenby

Technische specificaties

* accu’s en acculader inbegrepen

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht 

(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.031 CT 30-B45 450 550 1670 1 (disc) 28 30 24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5) 3.5 138 * 960x550x1220

3.126.033 CT 30-C45 450 550 1670 1 (disc) 28 30 230 V 50 Hz (15 m kabel) 3.5 48 960x550x1220

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

Gebruiksvriendelijk, dankzij 
intuïtief bedieningspaneel.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig 
dagelijks onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

In de hoogte verstelbare 
duwbeugel, ook tijdens het 
gebruik.

Motor
  Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
  Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

Kunststof
  Tanken: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
  Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
  Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
  Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS
Elektrische systemen

  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

Overige kenmerken
  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 38 mm)
  Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
  Achteraan is een aansluiting voorzien voor de montage van een optionele 

vloerzuigmond.

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

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

Uitvoeringen

Toebehoren

Optioneel

Padhouder

Standaard pad WIT -18”  (5 stuks)

Standaard pad ROOD -18”  (5 stuks)

Standaard pad GROEN -18”  (5 stuks)

Standaard pad ZWART -18”  (5 stuks)

Standaard

Nylon borstel PPL - standaard

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
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CT45
B50 - C50 

STOP

met schijfborstel

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

Exclusieve technologiën

Ingebouwde TCL acculader (standaard) Power accu (standaard)

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

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de 
zuigmotor.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Chem Dose (optioneel)

Doseringssysteem voor de toevoer van reini-
gingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige 
besparing op reinigingsmiddelen.  
De tank is gemakkelijk te verwijderen.

Onderhoudsvrije accu’s (Dry Cell technology) 
met een bijzonder lage zelfontlading. 
Gemaakt van bijna volledig recycleerbare 
materialen.

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de 
beste oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen 
met behoud van maximale prestaties. Ook 
afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life Saver).
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CT45

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01335

3.8006.SPPV01413

3.8006.SPPV01431

3.8006.SPPV01449

3.8006.SPPV01467

Code

3.8006.SPPV01332

3.8006.PMVR01534

3.8006.MPVR06287

3.8006.MPVR06288

Wijzigingen voorbehoudenby

* accu’s en acculader inbegrepen

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht 

(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.035 CT45-B50 500 730 1750 1 (disc) 40 45 24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5) 3.5 100* 821x576x1220

3.126.036 CT45-C50 500 730 1750 1 (disc) 40 45 230 V 50 Hz (15 m kabel) 3.5 65 821x576x1220

Technische specificaties

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

Gebruiksvriendelijk, dankzij 
intuïtief bedieningspaneel.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig 
dagelijks onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

In de hoogte verstelbare 
duwbeugel, ook tijdens het 
reinigen.

Motor
  Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
  Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

Kunststof
  Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
  Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
  Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
  Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS
Elektrische systemen

  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

Overige kenmerken
  De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
  Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
  Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
  Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
  Automatisch borstel click-on/off-systeem

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

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

Uitvoeringen

Toebehoren

Optioneel

Padhouder

Standaard pad WIT -19”  (5 stuks)

Standaard pad ROOD -19”  (5 stuks)

Standaard pad GROEN -19”  (5 stuks)

Standaard pad ZWART -19”  (5 stuks)

Standaard

Nylon borstel PPL - standaard

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
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CT46
B50  

STOP

met schijfborstel

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

Exclusieve technologiën

Ingebouwde TCL acculader (standaard) Power accu (optioneel)

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

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de 
zuigmotor.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Chem Dose (optioneel)

Doseringssysteem voor de toevoer van reini-
gingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige 
besparing op reinigingsmiddelen.  
De tank is gemakkelijk te verwijderen.

Onderhoudsvrije accu’s (Dry Cell technology) 
met een bijzonder lage zelfontlading. 
Gemaakt van bijna volledig recycleerbare 
materialen.

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de 
beste oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen 
met behoud van maximale prestaties. Ook 
afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life Saver).
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CT46

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01335

3.8006.SPPV01413

3.8006.SPPV01431

3.8006.SPPV01449

3.8006.SPPV01467

Code

3.8006.SPPV01332

3.8006.PMVR01534

3.8006.MPVR06287

3.8006.MPVR06288

Wijzigingen voorbehoudenby

Accu’s optioneel (2x 3.217.005) - acculader inbegrepen 

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht 

(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.037 CT46-B50 500 730 2475 1 (disc) 40 50 24 V (2x12 V) - 76 Ah 3.5 100* 821x576x1220

Technische specificaties

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

Gebruiksvriendelijk, dankzij 
intuïtief bedieningspaneel.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig 
dagelijks onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

In de hoogte verstelbare 
duwbeugel, ook tijdens het 
reinigen.

Motor
  Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
  Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

Kunststof
  Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
  Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
  Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
  Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS
Elektrische systemen

  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

Overige kenmerken
  De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
  Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
  Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
  Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
  Automatisch borstel click-on/off-systeem

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

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

Uitvoeringen

Toebehoren

Optioneel

Padhouder

Standaard pad WIT -19”  (5 stuks)

Standaard pad ROOD -19”  (5 stuks)

Standaard pad GROEN -19”  (5 stuks)

Standaard pad ZWART -19”  (5 stuks)

Standaard

Nylon borstel PPL - standaard

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
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CT51
B55 - BT55

ECO
SELECT

SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM 

DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

NO 
TOOLS

ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL 

met schijfborstel

Auto-nivellerend mechanisch 
systeem voor een constante, 
perfect op de vloer aangepaste, 
borsteldruk - Mechanisch op B/BT 
versies - Elektronisch op XP-versie

• Tot 20% minder energie-, 
water-, en chemieverbruik 

• Tot 20% langere werktijd 

• Enorme geluidsreductie, 
zelfs meer dan gevraagd  
(< 54 dB)

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk 
te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. 

Chemical dose kit: In de machine gïntegreerde toevoeging 
van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. 
Bespaart op het verbuik van reinigingsmiddel. 

Geoptimaliseerde laadcycli
• De HF-lader laadt de batterijen 

enkel wanneer dit vereist is
• Verlengt de levensduur van de 

batterij tot 100%

Geluidsarm
Dankzij het spitsvondige design in 
combinatie met de positionering 
van de motor, de isolatie en de 
luchtverplaatsing, krijgen we een 
zeer stille machine in werking 
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CT51

Code

3.8006.SPPV01352

3.8006.PMVR06296

3.8006.MPVR08039

3.8006.MPVR08035

Code

3.8006.SPPV01348

3.8006.SPPV01415

3.8006.SPPV01433

3.8006.SPPV01451

3.8006.SPPV01469

Wijzigingen voorbehoudenby

Ergonomisch: in de hoogte 
verstelbare bedieningshendel. 

Gebruiksvriendelijk: volledige controle 
via 1 enkele centrale knop. 

Ecologisch en economisch: 2 
voorgeprogrammeerde programma’s. 

Borstel met gebruiksindicator. 

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.054.01 CT51-B55 550 815 2000 1 (disc) 50 53 24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5) 3.5 67 1230x516x960

3.126.054.02 CT51-BT55 550 815 2475 1 (disc) 50 53 24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5) 4.5 73 1230x516x960

Technische specificaties
Motor

  ANCTM : Advanced Noise Controle : Dankzij het spitsvondige design 
in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de 
luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de 
ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.

  ECO SELECT: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder 
lawaai. 

Batterijen:
  DBLTM: Double Battery Life : Geopitmaliseerde laadcycli. De HF-lader 

laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt de levensduur 
van de batterijen tot 100%

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

  MEMORY CARD:  jouw service volledig onder controle. Service 
assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine 
parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het 
onderhoud in te plannen.

  Display: zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen 
digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
• status batterij
• urenteller
• ingesteld werkprogramma
• waterverbruik en waterniveau
• ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
• Instelbare snelheid (BT-versie) 

* accu’s optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren
Standaard

Nylon borstel PPL - standaard

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Uitvoeringen

Optioneel

Padhouder

Standaard pad WIT -21”  (5 stuks)

Standaard pad ROOD -21”  (5 stuks)

Standaard pad GROEN -21”  (5 stuks)

Standaard pad ZWART -21”  (5 stuks)



1616

CT71
BT70

ECO
SELECT

SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM 

DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

NO 
TOOLS

ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL 

met schijfborstel

Auto-nivellerend mechanisch 
systeem voor een constante, 
perfect op de vloer aangepaste, 
borsteldruk - Mechanisch op B/BT 
versies - Elektronisch op XP-versie

• Tot 20% minder energie-, 
water-, en chemieverbruik

• Tot 20% langere werktijd
• Enorme geluidsreductie, zelfs 

meer dan gevraagd (< 54 dB)

Borstel, zuigrubber en 
waterslangen kunnen 
zonder gereedschap 
vervangen worden.

Geoptimaliseerde laadcycli
• De HF-lader laadt de batterijen 

enkel wanneer dit vereist is
• Verlengt de levensduur van de 

batterij tot 100%

Geluidsarm
Dankzij het spitsvondige design in 
combinatie met de positionering 
van de motor, de isolatie en de 
luchtverplaatsing, krijgen we een 
zeer stille machine in werking 

Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk 
te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. 

Chemical dose kit: In de machine gïntegreerde toevoeging 
van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. 
Bespaart op het verbuik van reinigingsmiddel. 
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CT71

Code

3.8006.SPPV01472

3.8006.PMVR06297

3.8006.MPVR08040

3.8006.MPVR08036

Code

3.8006.SPPV01228

3.8006.SPPV01409

3.8006.SPPV01427

3.8006.SPPV01445

3.8006.SPPV01463

Wijzigingen voorbehoudenby

Technische specificaties

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.080.04 CT71-BT70 700 1010 3150 2 (disc) 70 70 24 V (2x12 V) - 117 Ah (C5) 4.5 95 1220x748x960

* accu’s optioneel: 2x 3.217.001 - standaard acculader inbegrepen 

Ergonomisch: in de hoogte 
verstelbare bedieningshendel. 

Gebruiksvriendelijk: volledige controle 
via 1 enkele centrale knop. 

Ecologisch en economisch: 2 
voorgeprogrammeerde programma’s. 

Borstel met gebruiksindicator. 

Motor
  ANCTM : Advanced Noise Controle : Dankzij het spitsvondige design 

in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de 
luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de 
ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.

  ECO SELECT: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder 
lawaai. 

Batterijen:
  DBLTM: Double Battery Life : Geopitmaliseerde laadcycli. De HF-lader 

laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt levensduur van 
de batterijen tot 100%

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

  MEMORY CARD:  jouw service volledig onder controle. Service 
assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine 
parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het 
onderhoud in te plannen.

  Display: zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen 
digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
• status batterij
• urenteller
• ingesteld werkprogramma
• waterverbruik en waterniveau
• ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
• Instelbare snelheid (BT-versie) 

Toebehoren

Uitvoeringen

Standaard

Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Optionele

Padhouder (2 stuks)

Standaard pad WIT -14” (5 stuks)

Standaard pad ROOD -14” (5 stuks)

Standaard pad GROEN -14” (5 stuks)

Standaard pad ZWART -14” (5 stuks)
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CT100
BT85 - BT105

met schijfborstel

Exclusieve technologiën

Chem Dose (optioneel)TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de zuigmotor. 

Doseringssysteem voor de toevoer van reini-
gingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige 
besparing op reinigingsmiddelen.  
De tank is gemakkelijk te verwijderen.

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

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

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s Hierdoor verdubbelt de 
levensduur met behoud van maximale prestaties. 
Ook afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen.
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CT100

EasyCheck

STOP

Code

3.8006.SPPV01516

3.8006.SPPV01352

3.8006.PMVR02240

3.8006.MPVR08040

3.8006.MPVR08036

3.8006.PMVR02297

3.8006.MPVR08041

3.8006.MPVR08037

Code Code

3.8006.SPPV01234 3.8006.SPPV01348

3.8006.SPPV01410 3.8006.SPPV01415

3.8006.SPPV01428 3.8006.SPPV01433

3.8006.SPPV01446 3.8006.SPPV01451

3.8006.SPPV01464 3.8006.SPPV01469

Wijzigingen voorbehoudenby

Technische specificaties

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig 
dagelijks onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Borstelactivering door 
kwalitatief hoogstaande 
stelmotor. Deze zorgt voor een 
constante borsteldruk op de 
vloer.

Speciaal V-vormig 
vloermondstuk van 
behandelde aluminium 
legering.

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

Motor
  Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
  Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
  Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as  
  Tractie: evenwijdige as differtentieel met RVS lagers

Kunststof
  Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
  Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  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

Elektrische systemen
  Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
  Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater 

en vocht
  Display: met accu-spanningsindicator

Overige kenmerken
  De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
  Automatisch borstel click-on/off-systeem

  Manuele afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
  Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm)
  Standaard uitgevoerd met batterijlader

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.100 CT100-BT85 850 950 3825 2 (disc) 100 110 24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5) 4.5 173 1641x880x1075

3.126.102 CT100-BT105 1050 1010 4725 2 (disc) 100 110 24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5) 4.5 182 1750x1112x1075

* accu’s optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Uitvoeringen

Toebehoren
Standaard

Nylon borstel PPL  BT85 - standaard (2 stuks)

Nylon borstel PPL  BT105 - standaard (2 stuks)

Vloerzuigmond BT85

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02240)

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02240)

Vloerzuigmond BT105

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02297)

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02297)

Optionele Optionele

Padhouder BT 85 (2 stuks) Padhouder BT 105 (2 stuks)

Standaard pad WIT - BT 85 - 16” (5 stuks) Standaard pad WIT - BT105 - 21” (5 stuks)

Standaard pad ROOD - BT85 - 16” (5 stuks) Standaard pad ROOD - BT105 - 21” (5 stuks)

Standaard pad GROEN - BT85 -16” (5 stuks) Standaard pad GROEN - BT105 - 21” (5 stuks)

Standaard pad ZWART - BT85 - 16” (5 stuks) Standaard pad ZWART - BT105 - 21” (5 stuks)
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CT80
BT70

STOP

met schijfborstel

Exclusieve technologiën

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

Auto-nivellerend elektronisch 
systeem voor een constante perfect 
op de vloer aangepaste borsteldruk.

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Ingebouwde TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met 
behoud van maximale prestaties.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life 
Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen.

Reinigingsprogramma’s  (standaard)

Vloeistoftoevoermogelijkheden:
 in ECO mode voor constant besparen;
 in automatic mode in functie van de 
machinesnelheid. 

Instellingen voor borstels en vacuümmotor:
 besparing op het energieverbruik;
 minder geluidsproductie.
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CT80

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01273

3.8006.SPPV01409

3.8006.SPPV01427

3.8006.SPPV01445

3.8006.SPPV01463

Code

3.8006.SPPV01472

3.8006.PMVR01533

3.8006.MPVR08040

3.8006.MPVR08036

Wijzigingen voorbehoudenby

Technische specificaties

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Kantelbare tank voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
technische gedeelte van de 
machine.

Doseringssysteem voor 
de toevoer van reini-
gingsmiddelen. Zorgt voor een 
stelselmatige besparing op 
reinigingsmiddelen.  
De tank is gemakkelijk te 
verwijderen.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor 
eenvoudig dagelijks 
onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Anti-schuimsysteem met 
speciale elektromechanische 
bescherming van de zuigmotor. 
De automatische aanzuiging 
stopt wanneer de tank vol is.

Overige kenmerken
  De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
  Automatisch borstel click-on/off-systeem
  Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
  Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
  Tankdop met reinigingsmiddelmeter
  Voorzien voor optionele “Acqua Stop” of vulslang kits
  Voorzien voor optionele accessoirehouder 

Motor
  Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
  Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
  Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as  
  Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
  Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof
  Tanken: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
  Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
  Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
  Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen
  Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
  Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater 

en vocht
  Magneetventiel: ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische stoffen
  Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen

  Geheugenkaart: voor machine data log
  Display: groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-spannings-

indicator en reinigingsprogramma’s

Geheugenkaart
Voor opslag van:

  accu oplaadcycli
  Motor absorptie

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreetce

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.083 CT80-BT70 700 942 4200 2 79 83 24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5) 6 145 1310x760x1030

* accu’s optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Uitvoeringen

Toebehoren
Standaard

Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Optioneel

Padhouder (2 stuks)

Standaard pad WIT -14” (5 stuks)

Standaard pad ROOD -14” (5 stuks)

Standaard pad GROEN -14” (5 stuks)

Standaard pad ZWART -14” (5 stuks)
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CT110
BT85 

STOP

met schijfborstel

Exclusieve technologiën

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.

Reinigingsprogramma’s (standaard)

Vloeistoftoevoermogelijkheden:
 in ECO mode voor constant besparen;
 in automatic mode in functie van de 
machinesnelheid. 

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

Auto-nivellerend elektronisch 
systeem voor een constante perfect 
op de vloer aangepaste borsteldruk.

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Ingebouwde TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met 
behoud van maximale prestaties. 
Ook afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life 
Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen.
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CT110

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01234

3.8006.SPPV01410

3.8006.SPPV01428

3.8006.SPPV01446

3.8006.SPPV01464

Code

3.8006.SPPV01516

3.8006.PMVR02243

3.8006.MPVR08041

3.8006.MPVR08037

Wijzigingen voorbehoudenby

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Technische specificaties

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreecte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.110 CT110-BT85 850 1010 5525 2 (disc) 110 115 24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5) 6.5 231 1504x909x1201

Kantelbare tank voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
technische gedeelte van de 
machine.

Doseringssysteem voor 
de toevoer van reini-
gingsmiddelen. Zorgt voor een 
stelselmatige besparing op 
reinigingsmiddelen.  
De tank is gemakkelijk te 
verwijderen.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor 
eenvoudig dagelijks 
onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Anti-schuimsysteem met 
speciale elektromechanische 
bescherming van de zuigmotor. 
De automatische aanzuiging 
stopt wanneer de tank vol is.

Motor
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
• Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as  
• Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
• Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof
• Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
• Slangen: alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan

• Wielen: oliebestendig

Mechanisch
• Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
• Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
• Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS
Elektrische systemen
• Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
• Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende film tegen spatwater 

en vocht
• Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische 

stoffen
• Sensors: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen

Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator

Overige kenmerken
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Watertank is voorzien van afvoerslang
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
• De hoek van het stuurwiel is instelbaar

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

* accu’s optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren
Standaard

Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Optioneel

Padhouder (2 stuks)

Standaard pad WIT -16” (5 stuks)

Standaard pad ROOD -16” (5 stuks)

Standaard pad GROEN -16” (5 stuks)

Standaard pad ZWART -16” (5 stuks)

Uitvoeringen
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CT160
BT85

STOP

met schijfborstel

Exclusieve technologiën

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.

Reinigingsprogramma’s (standaard)

Vloeistoftoevoermogelijkheden:
 in ECO mode voor constant besparen;
 in automatic mode in functie van de 
machinesnelheid.

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

Auto-nivellerend elektronsich 
systeem voor een constante perfect 
op de vloer aangepaste borsteldruk.

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met 
behoud van maximale prestaties.
Ook afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life 
Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar 
met batterij pack met 2V elementen.
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CT160

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01527

3.8006.PMVR01133

3.8006.MPVR02830

3.8006.MPVR05883

Code

3.8006.SPPV01222

3.8006.SPPV01410

3.8006.SPPV01428

3.8006.SPPV01446

3.8006.SPPV01464

Wijzigingen voorbehoudenby

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Technische specificaties

Kantelbare tank voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
technische gedeelte van de 
machine.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor 
eenvoudig dagelijks 
onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Anti-schuimsysteem met 
speciale elektromechanische 
bescherming van de zuigmotor. 
De automatische aanzuiging 
stopt wanneer de tank vol is.

Motor
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
• Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as  
• Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
• Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof
• Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
• Slangen: alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
• Wielen: oliebestendig

Mechanisch
• Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
• Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
• Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen
• Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
• Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende film tegen spatwater 

en vocht
• Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische 

stoffen
• Sensors: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen
• Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator

Overige kenmerken
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Automatisch borstel click-on/off-systeem
• Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Watertank is voorzien van afvoerslang
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)

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

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreecte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.160 CT160-BT85 850 1010 5525 2 (disc) 145 170 36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5) 6.5 290 1720x1010x1360

* accu’s en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Uitvoeringen

Toebehoren
Standaard

Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Optioneel

Padhouder (2 stuks)

Standaard pad WIT -16” (5 stuks)

Standaard pad ROOD -16” (5 stuks)

Standaard pad GROEN -16” (5 stuks)

Standaard pad ZWART -16” (5 stuks)
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CT230
BT105 

STOP

met schijfborstel

Exclusieve technologiën

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.

Reinigingsprogramma’s (standaard)

Vloeistoftoevoermogelijkheden:
 in ECO mode voor constant besparen;
 in automatic mode in functie van de 
machinesnelheid. 

Vloeistoftoevoer vanuit het centrum 
van de borstel voorkomt onnodige 
verspilling van reinigingsmiddel.

Auto-nivellerend electronisch 
systeem voor een constante perfect 
op de vloer aangepaste borsteldruk.

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

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

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s. 
Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met 
behoud van maximale prestaties. 
Ook afzonderlijk verkrijgbaar: BLS (Battery Life Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar 
met batterij pack met 2V elementen.
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CT230

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01546

3.8006.KTRI01976

3.8006.MPVR05885

3.8006.MPVR05886

Code

3.8006.SPPV01154

3.8006.SPPV01415

3.8006.SPPV01433

3.8006.SPPV01451

3.8006.SPPV01469

Wijzigingen voorbehoudenby

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Technische specificaties

Kantelbare tank voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
technische gedeelte van de 
machine.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor 
eenvoudig dagelijks 
onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Anti-schuimsysteem met 
speciale elektromechanische 
bescherming van de zuigmotor. 
De automatische aanzuiging 
stopt wanneer de tank vol is.

Motor
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
• Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
• Vacuüm: borstelloos met RVS ventilator en as

• Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
• Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof
• Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
• Slangen: alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
• Wielen: oliebestendig

Mechanisch
• 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

Elektrische systemen
• Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
• Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende film tegen spatwater 

en vocht
• Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische 

stoffen
• Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen

• Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator
Overige kenmerken
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Automatisch borstel click-on/off-systeem
• Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Watertank is voorzien van afvoerslang
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
• “Water stop” systeem voor het vullen van de watertank

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

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreecte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.180 CT230-BT105 1050 1280 6825 2 (disc) 205 225 36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5) 7.5 378 1950x1155x1466

* accu’s en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Uitvoeringen

Toebehoren
Standaard

Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Optioneel

Padhouder (2 stuks)

Standaard pad WIT -21” (5 stuks)

Standaard pad ROOD -21” (5 stuks)

Standaard pad GROEN -21” (5 stuks)

Standaard pad ZWART -21” (5 stuks)
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CT15
B35R

STOP

ECO
SELECT

DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

MODULAR 
RANGE
BUILT UP

met schijfborstel

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

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de 
zuigmotor.

STILLER EN MINDER ENERGIEVERBRUIK

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.  
 
Voordelen:
• verbruik van de borstel- en zuigmotor wordt met 20% verlaagd
• 20% minder waterverbruik
• 20% minder borstelslijtage
• programmakeuzemogelijkheden

CARPET KIT

De CT15-B35R kan binnen de minuut omgebouwd 
worden naar een tapijtreiniger. Hiervoor wordt een 
ander borstel- en zuigdek geplaatst.
Middels optionele hulpstukken is het zelfs mogelijk 
om sofa’s, armleuningen en andere gestoffeerde 
oppervlakten te reinigen.

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.

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

• 15 l tankcapaciteit
• Zeer beweegbaar - actieradius 

van 90 cm
• Grote productiviteit - 75 min 

looptijd in ECO SELECT modus 

COMPACT & GROOTS!

VERDUBBELDE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN

• de levensduur van de batterij wordt verdubbeld
• voorkomt onnodig heropladen
• opladen gebeurt enkel wanneer het nodig is
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CT15

EasyCheck

Code

3.8006.KTRI04731

Code

3.8006.SPPV01552

3.8006.PMVR01885

3.8006.MPVR31594

3.8006.MPVR10734

Wijzigingen voorbehoudenby

Overige kenmerken:
• De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
• Regelkraan voor het instellen en afsluiten van watertoevoer
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)

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

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Gebruiksvriendelijk, dankzij 
intuïtief bedieningspaneel.

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

Technische specificaties
Motoren
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

Kunststof onderdelen : 
• Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
• Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam
 polyurethaan
• Wielen: oliebestendig
• Transport-/parkeerwiel (gepatenteerd): t.b.v. beweegbaarheid en
 onbelast parkeren

Mechanische onderdelen
• Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
• Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
• Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water,uitgevoerd 
 in RVS

Elektrische systemen
• APC-borstels: nieuwe borsteltechnologie: minder waterverbruik en
  minder waterrestanten op de vloer tijdens het reinigen.
• Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater
 en vocht
• Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische
 stoffen
• Display: met batterij-indicator

* accu’s en acculader inbegrepen

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht 

(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.017 CT15-B35R 350 450 1300 1 (disc) 16 19 24 V (2x12 V) - 29 Ah (GEL) 3.5    58 * 740x395x535

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig 
dagelijks onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

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

CARPET KIT

De CT15-B35R kan binnen de minuut omgebouwd 
worden naar een tapijtreiniger. Hiervoor wordt een 
ander borstel- en zuigdek geplaatst.
Middels optionele hulpstukken is het zelfs mogelijk 
om sofa’s, armleuningen en andere gestoffeerde 
oppervlakten te reinigen.

VERDUBBELDE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN

• de levensduur van de batterij wordt verdubbeld
• voorkomt onnodig heropladen
• opladen gebeurt enkel wanneer het nodig is

Uitvoeringen

Toebehoren
Standaard

Cilindrische nylon borstel PPL - standaard

Vloerzuigmond

Voorste rubber (PU) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (PU) voor vloerzuigmond

Optioneel

Carpet Kit
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CT51
XP55R

ECO
SELECT

SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM 

DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

NO 
TOOLS

ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL 

met cilindrische borstel

Auto-nivellerend mechanisch 
systeem voor een constante, 
perfect op de vloer aangepaste, 
borsteldruk - Mechanisch op B/BT 
versies - Elektronisch op XP-versie

• Tot 20% minder energie-, 
water-, en chemieverbruik

• Tot 20% langere werktijd
• Enorme geluidsreductie, 

zelfs meer dan gevraagd 
(< 54 dB)

Borstel, zuigrubber en waterslangen 
kunnen zonder gereedschap 
vervangen worden.

Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk 
te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde 
servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. 

Chemical dose kit: In de machine gïntegreerde toevoeging 
van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. 
Bespaart op het verbuik van reinigingsmiddel. 

Geoptimaliseerde laadcycli
• De HF-lader laadt de batterijen 

enkel wanneer dit vereist is
• Verlengt de levensduur van de 

batterij tot 100%

Geluidsarm
Dankzij het spitsvondige design in 
combinatie met de positionering 
van de motor, de isolatie en de 
luchtverplaatsing, krijgen we een 
zeer stille machine in werking 



31

CT51CT51

Code

3.8006.SPPV01163

3.8006.PMVR06296

3.8006.MPVR08039

3.8006.MPVR08035

Wijzigingen voorbehoudenby

Ergonomisch: in de hoogte 
verstelbare bedieningshendel. 

Gebruiksvriendelijk: volledige controle 
via 1 enkele centrale knop. 

Ecologisch en economisch: 2 
voorgeprogrammeerde programma’s. 

Borstel met gebruiksindicator. 

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productiviteit
(max snelh.)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank 

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.054.03 CT51-XP55R 550 815 2000 2 (cyl.) 50 53 24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5) 4.2 101 1329 x 563 x 1033

Technische specificaties
Motor

  ANCTM : Advanced Noise Controle : Dankzij het spitsvondige design 
in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de 
luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de 
ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.

  ECO SELECT: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder 
lawaai. 

Batterijen:
  DBLTM: Double Battery Life : Geopitmaliseerde laadcycli. De HF-lader 

laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt levensduur van 
de batterijen tot 100%

Onderhoud
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  MEMORY CARD:  jouw service volledig onder controle. Service 

assistance managemet met SD-card. Aan de hand van de machine 
parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het 
onderhoud in te plannen.

  Display: zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk af te lezen en in te 
stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
• status batterij
• urenteller
• ingesteld werkprogramma
• waterverbruik en waterniveau
• ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
• Instelbare snelheid (BT-versie) 

* accu’s optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Standaard

Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Uitvoeringen
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CT110
BT70R

STOP

met cilindrische borstel

Exclusieve technologiën

Reinigingsprogramma’s  (standaard)

Vloeistoftoevoermogelijkheden:
 in ECO mode voor constant besparen;
 in automatic mode in functie van de 
machinesnelheid.

Auto-nivellerend elektronisch 
systeem voor een constante perfect 
op de vloer aangepaste borsteldruk.

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

Vervangen van de borstels, 
vloerzuigmond, zuigrubbers en 
waterslangen zonder gebruik van 
gereedschappen.

Ingebouwde TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s Hierdoor verdubbelt de 
levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook 
afzonderlijk verkrijgbaar BLS (Battery Life Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen. 

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de zuigmotor.

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.
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CT110

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV01320

3.8006.PMVR02242

3.8006.MPVR08040

3.8006.MPVR08036

Wijzigingen voorbehoudenby

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productivity
(max speed)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank  

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Inhoud 
vuilres.

(l)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.112 CT110-BT70R 700 1010 4550 2 (cyl.) 110 115 24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5) 6.5 7.3 214 1504x759x1201

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Technische specificaties

Kantelbare tank voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
technische gedeelte van de 
machine.

Doseringssysteem voor 
de toevoer van reini-
gingsmiddelen. Zorgt voor een 
stelselmatige besparing op 
reinigingsmiddelen.  
De tank is gemakkelijk te 
verwijderen.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor 
eenvoudig dagelijks 
onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Anti-schuimsysteem met 
speciale elektromechanische 
bescherming van de zuigmotor. 
De automatische aanzuiging 
stopt wanneer de tank vol is.

Motor
  Borstelrotatie: speciale motor met tandriem overbrenging
  Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
  Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as  
  Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
  Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof
  Tanken: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
   Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
  Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
  Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen
  Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
  Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende film tegen spatwater 

en vocht
  Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische 

stoffen
  Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen

  Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicatorOverige kenmerken
  De standaard nylon borstels 

hebben een gebruiksindicator
  Vuilcontainer van  7.3 l
  Elektronische afstelling van 

reinigingsmiddeltoevoer

  Watertank is voorzien van 
afvoerslang

  Omhoog geplaatste 
waterafvoerslang met 
vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)

  De hoek van het stuurwiel is 
instelbaar 

Cilindrische borstels
3 in 1 vegen van grofvuil, 
schrobben en drogen.

* accu’s optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Uitvoeringen

Standaard

Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
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CT160
BT75R Sweep

STOP

met cilindrische borstel

Exclusieve technologiën

Reinigingsprogramma’s  (standaard)

Vloeistoftoevoermogelijkheden:
 in ECO mode voor constant besparen;
 in automatic mode in functie van de 
machinesnelheid.

Auto-nivellerend elektronisch 
systeem voor een constante perfect 
op de vloer aangepaste borsteldruk.

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.

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

Vervangen van de borstels, 
vloerzuigmond, zuigrubbers en 
waterslangen zonder gebruik van 
gereedschappen.

TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s Hierdoor verdubbelt de 
levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook 
afzonderlijk verkrijgbaar BLS (Battery Life Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar 
met batterij pack met 2V elementen.

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de zuigmotor.

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.
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CT160

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV75790

3.8006.SPPV01286

3.8006.PMVR01133

3.8006.MPVR02830

3.8006.MPVR05883

Wijzigingen voorbehoudenby

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productivity
(max speed)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank  

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Inhoud 
vuilres.

(l)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.163 CT160-BT75R Sweep 750 1010 4875 2 (cyl.) 145 170 36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5) 6.5 13.5 300 1810x1050x1360

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Technische specificaties

Kantelbare tank voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
technische gedeelte van de 
machine.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor 
eenvoudig dagelijks 
onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Anti-schuimsysteem met 
speciale elektromechanische 
bescherming van de zuigmotor. 
De automatische aanzuiging 
stopt wanneer de tank vol is.

Motor
  Borstelrotatie: speciale motor met tandriem overbrenging
  Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
  Vacuüm : 3 traps motor met RVS ventilator en as  
  Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
  Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof
  Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
   Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame 
  Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
  Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen met water, 

uitgevoerd in RVS
Elektrische systemen

  Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
  Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende film tegen spatwater 

en vocht
  Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische 

stoffen
  Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen

  Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator

Overige kenmerken
  De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
  Polypropyleen standaard veegborstels aan de zijkant 
  Vuilcontainer van 13.5 l
  Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
  Watertank is voorzien van afvoerslang
  Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)

Cilindrische borstels
3 in 1 vegen van grofvuil, 
schrobben en drogen.

* accu’s en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Toebehoren

Uitvoeringen

Standaard

Nylon zijborstel PPL - standaard (2 stuks)

Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Para) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
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CT230
BT100R Sweep

STOP

met cilindrische borstel

Exclusieve technologiën

Reinigingsprogramma’s  (standaard)

Vloeistoftoevoermogelijkheden:
 in ECO mode voor constant besparen;
 in automatic mode in functie van de 
machinesnelheid.

Auto-nivellerend elektronisch 
systeem voor een constante perfect 
op de vloer aangepaste borsteldruk.

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

Vervangen van de borstels, 
vloerzuigmond, zuigrubbers en 
waterslangen zonder gebruik van 
gereedschappen.

TCL acculader (optioneel) Power accu (optioneel)

Topping-up Charger Limiter : zorgt voor de beste 
oplaadcyclus voor de accu’s Hierdoor verdubbelt de 
levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook 
afzonderlijk verkrijgbaar BLS (Battery Life Saver).

Onderhoudsvrije gel accu’s met een bijzonder 
lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig 
recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar 
met batterij pack met 2V elementen.

Anti-schuimsysteem met een speciale 
mechanische bescherming van de zuigmotor.

Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief 
bedieningspaneel.

Vloerzuigmond ontworpen voor 
maximale productiviteit en perfect 
droogresultaat.
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CT230

EasyCheck

Code

3.8006.SPPV00018

3.8006.SPPV01330

3.8006.KTRI01976

3.8006.MPVR05908

3.8006.MPVR05909

Wijzigingen voorbehoudenby

Code Model Schrob- 
breedte

(mm)

Vloerzuig-
mondbreedte

(mm)

Productivity
(max speed)

(m²/h)

Borstels 
nr.

Tankinhoud 
oplossing 

(l)

Inhoud 
vuilwatertank  

(l)

Aandrijving Max 
snelh.
(Km/h)

Inhoud 
vuilres.

(l)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.183 CT230-BT100R Sweep 1000 1280 7500 2 (cyl.) 205 225 36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5) 7.5 23 382 1950x1170x1466

Kwalitatief hoogstaande 
motorreductiekast, 
zuigmotor en elektrische 
componenten.

Technische specificaties

Kantelbare tank voor een 
gemakkelijke toegang tot het 
technische gedeelte van de 
machine.

Geel gemarkeerde 
servicepunten voor 
eenvoudig dagelijks 
onderhoud.  
Borstel met gebruiksindicator.

Anti-schuimsysteem met 
speciale elektromechanische 
bescherming van de zuigmotor. 
De automatische aanzuiging 
stopt wanneer de tank vol is.

Motor
  Borstelrotatie: speciale motor met tandriem overbrenging
  Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling 
  Vacuüm: borstelloos met RVS ventilator en as
  Vloerzuigmond: lift automatisch bij achterwaarts rijden
  Tractie: motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof
  Tanks: stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
  Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
  Slangen: alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam 

polyurethaan
   Wielen: oliebestendig

Mechanisch
  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
Elektrische systemen

  Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
  Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende film tegen spatwater 

en vocht
  Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische 

stoffen
  Sensoren: waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen

  Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicatorOverige kenmerken
  De standaard nylon borstels 

hebben een gebruiksindicator
  Polypropyleen standaard 

veegborstels aan de zijkant 
  Vuilcontainer van 23 l
  Elektronische afstelling van 

reinigingsmiddeltoevoer

  Watertank is voorzien van 
afvoerslang

  Omhoog geplaatste 
waterafvoerslang met 
vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)

  “Water stop” systeem voor het 
vullen van de watertank

Cilindrische borstels
3 in 1 vegen van grofvuil, 
schrobben en drogen.

* accu’s en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Toebehoren

Uitvoeringen

Standaard

Nylon zijborstel PPL - standaard (2 stuks)

Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks)

Vloerzuigmond

Voorste rubber (Para) voor vloerzuigmond

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
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SCHROBMACHINES

Enkele mogelijke optionele toebehoren

Chem Dose

Doseringssysteem voor 
de toevoer van reini-
gingsmiddelen. Zorgt 
voor een stelselmatige 
besparing op  
reinigings-middelen. 

Navullingscontrole “Acqua Stop” systeem 
laat je toe om weg te gaan 
tijdens het hervullen van 
de tank. 

Tankdop met ingebouwde 
maatbeker voor 
reinigingsmiddel. 

External suction kit Accessoire voor het 
manueel opzuigen van 
vloeistof op moeilijk 
bereikbare plaatsen.

    Kan zonder gereedschap 
aangesloten worden 
op alle IPC Gansow 
schrobzuigmachines 

Knipperlichten, bumpers en hoofdbescherming

Systemen ontworpen 
ter bescherming van 
de gebruiker van de 
machine. Ook verkrijgbaar 
met een geïntegreerde 
geluidwaarschuwingssignaal.

Borstels en pads

Het gamma borstels en pads werd ontworpen voor diverse toepassingen .
  Standaard nylon borstels zijn uitgerust met verbruiksindicator.
  Natuurlijke borstels geschikt voor delicate vloeren, en harde tynex schuurborstels.
  Pad en padhouders ontworpen voor een langdurig gebruik, met een ruime keuze in 

kleuren voor de pads. 
  Diamantgebonden pads voor het onderhouden van natuursteen. 

Batterijen

Power accu, compleet assortiment van verzegelde accu’s voor professioneel gebruik. 
  Vragen geen onderhoud
  bijzonder lage zelfontlading
  Nagenoeg volledig gemaakt uit recycleerbare materialen 

Accu pack met 2V elementen in stalen koffer voor langere looptijden.

Zuigrubbers

Standaard latex zuigrubbers verzekeren een perfect resultaat op alle vloersoorten.

Voor intensief gebruik en bij sterke vervuiling zijn er speciale oliebestendige 
zuigrubbers beschikbaar.

Batterijladers

Compleet assoritiment van losse en ingbewoude acculaders welke het TCL system 
(Topping-Up Charger Limiter) gebruiken. In toepassingen met constante werktijden laat 
het TCL systeem een zeer goed management van het herladen van de accu’s toe, met 
als belangrijke voordelen:

  Het kan een verdubbeling van de levensduur voor de accu’s bewerkstelligen
  behoudt de beste accu-prestaties op lange termijn

Accessoires
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SCHROBMACHINES

Wijzigingen voorbehoudenby
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DiBO NV
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2160 Wommelgem
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sales@dibo.nl

DiBO GmbH
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49811   Lingen/Ems
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