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2 Wijzigingen voorbehouden

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

• Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO BV op 01/03/2022. (V.01/2022)
• 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 BV 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.

Iconen

Voorwoord

Code Productiviteit Lengte voedingskabel

Beschrijving Aandrijving Afmetingen

Werkbreedte borstel Tankinhoud oplossing Gewicht

Werkbreedte vloerzuigmond Tankinhoud terugwinning
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Productkenmerken
SLS systeem
Constant hoge reinigingsprestaties SLS ™ - dit 
mechanisch of elektronisch systeem maakt 
grote reinigingsprestaties mogelijk door 
volledige aanpassing van de borsteldruk in 
functie van de oneff enheden in de vloer.

Voordelen:
• Zelf-nivellerend systeem voor de 

borsteldruk, zodat de borstel altijd perfect 
op de vloer ligt.

• Afhankelijk van het machinemodel kan het 
systeem mechanisch, elektromechanisch of 
elektronisch zijn.

RDS systeem
Achterwaarts drogen De reinigingskracht 
van de schijfb orstel en het perfect drogen in 
alle richtingen maken van de CT5 een ideale 
schrobmachine voor het dagelijks reinigen van 
kleine en middelgrote oppervlakken, vooral op 
voor andere schrobmachines moeilijk bereikbare 
plaatsen.

Voordelen:
• Drogen tijdens achterwaarts rijden
• Hoogte van de hendel kan tijdens het 

reinigingsproces worden aangepast
• Bijzonder gemakkelijk en intuïtief 

droogsysteem met dubbele vloerzuigmond

Li-ion batterij
Li-ion nieuwe batterijtechnologie

Voordelen:
• Werktijd van 50 min
• Lange levensduur
• Lage onderhoudskosten
• Snel en gemakkelijk te herladen
• Altijd klaar voor continu gebruik

DBL - Double battery life
Optimaliseert de laadcyclus van de batterij DBL 
optimaliseert de laadcycli en verlengt zo de 
levensduur van de batterij tot 100 %

Voordelen:
• Verdubbelt de levensduur van de batterij.
• De batterij behoudt haar maximale 

prestatievermogen.
• Opladen gebeurt alleen wanneer het nodig 

is.

FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines
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Service menu
Onderhoudsmenu: innovatieve preventieve 
functie Het onderhoudsmenu regelt het 
geplande onderhoud en informeert de gebruiker 
met een bericht wanneer een machineonderhoud 
moet worden ingepland.

Voordelen:
• Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk 

onderhoud van de machine

Constante, bijzonder kwaliteitsvolle 
reinigingsprestaties ECS transformeert een 
waterdruppel in een krachtig reinigingssysteem. 
Tot 80 % besparing op water- en 
chemicaliënverbruik.

Voordelen:
• Microvezel heeft geen hoge contactdruk op 

de vloer nodig voor een effectieve reiniging.
• De microdosering van de chemie door de 

«Chemische Dose» bespaart meer dan 90% 
op het chemicaliënverbruik in vergelijking 
met een conventionele schrobzuigmachine.

• Dankzij de «Energy Saver»-technologie is 
het energieverbruik van de machine 15% 
lager.

ECS - Eco cost saving solutions

Gepatenteerd transportwiel
De CT15 Roller, de CT45-BT50 en de CT46 
zijn standaard uitgerust met een gepatenteerd 
transport/parkeerwiel om het gebruik en de 
stockage te vergemakkelijken.

Voordelen:
• Dankzij het transportwiel, worden de 

borstels en de zuigrubbers in parkingpositie 
niet belast door het machinegewicht.

UDCTM Ultimate draining combo

De Ultimate Draining Combo garandeert 
hoge droogprestaties op alle oppervlakken 
dankzij de perfecte technologische mix tussen 
standaard drietraps zuigmotor, V zuigmond en 
een combinatie van zuigrubbers in verschillende 
materialen.

Voordelen:
• Langdurige droogeffectiviteit.
• Geschikt voor verschillende vloertypes.
• Langere levensduur van de zuigrubbers.

byby
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Productkenmerken
Verwisselbare borstelkoppen
Er bestaan 4 verschillende borstelkoppen. Het 
is mogelijk de machine uit te rusten met de 
borstelkop in functie van de job.

Voordelen:
• Eenzelfde machine kan werken met 

verschillende borstels
• Efficiëntie tijdens het reinigingsproces 

wordt verhoogd en de pauzes tussen de 
werkzaamheden verkort.

• Minder opbergruimte nodig, namelijk 1 
machine met 4 borstelkoppen versus 4 
verschillende machines.

ANC silent
Vooruitstrevende geluidsdemping. ANC™ 
is een uiterst geavanceerde studie die de 
positionering van de vacuümmotor, isolatie 
en gescheiden luchtstroom combineert. Het 
resultaat is een extreem stille machine. Lagere 
geluidsniveaus (tot 54 dB) zijn beschikbaar 
wanneer de ECO SELECT-modus wordt 
geactiveerd.

Voordelen:
• Eén van de stilste machine op de markt.
• Zeer laag geluidsniveau om te werken waar 

stilte noodzakelijk is
• Is niet storend in drukke omgevingen

Carpet kit
Snel-ombouwkit voor tappijtreiniging De CT15 
Roller versie reinigt zowel vloeren als tapijten. 
De machine kan in 1 minuut omgebouwd worden 
van een vloer- naar een tapijtreiniger met een 
injectie-extractiesysteem.

Voordelen:
• 2 in 1 multifunctionele reinigingsmachine

FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines
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Eco select
Minder lawaai - minder energieverbruik 
Eco Select maakt het mogelijk om het 
energieverbruik te verminderen en 
de beschikbare werktijd bij dagelijkse 
reinigingswerkzaamheden te verlengen tot 
20%. De geluidsniveaus zijn lager dan 2 dB, 
waardoor zelfs in omgevingen waar stilte 
vereist is, reinigingswerkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd. Geprogrammeerde 
onderhoudstijdstippen zijn langer met als 
gevolg ook hier een kostenbesparing. De 
Eco select-systemen wijzigen naargelang de 
modellen.

Voordelen:
• Vermindert het verbruik van de borstelmotor 

met 20%.
• Vermindering van het verbruik van de 

zuigmotor met 20%.
• Gereduceerd waterverbruik.
• Verminderde slijtage van de borstel.
• Verminderd koolborstelverbruik bij motoren.
• Verminderd geluidsniveau tot 2 dB.
• Keuze van het besturingssysteem.

Volledige controle over het machinegebruik 
De geheugenkaart maakt het mogelijk om 
de werkingsparameters van de machine te 
downloaden naar een PC of tablet. Speciale 
software herkent de belangrijkste gegevens 
over het machinegebruik, zoals acculaadcycli, 
slijtage van de borstelmotor, werkelijke 
werkuren en eventuele foutmeldingen. Door 
de foutmeldingen te volgen, kunnen de 
onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.

Voordelen:
• Geeft het exacte aantal laadcycli aan.
• Controleert de juiste laadtijd.
• Controleert het correcte gebruik van de 

machine.
• Voorkomt storingen.
• Onderhoudsintervallen inplannen.

Geheugenkaart

byby
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CT5

PRODUCTKENMERKEN

Mini schrobzuigmachine met maxi prestaties! 

De reinigingskracht van de schijfb orstel en het perfect 
drogen in alle richtingen maken van de CT5 een ideale 
schrobmachine voor het dagelijks reinigen van kleine 
en middelgrote oppervlakken, vooral op voor andere 
schrobmachines moeilijk bereikbare plaatsen.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• RDS-systeem:
• Drogen tijdens achterwaarts rijden. 
• Hoogte van de hendel kan tijdens het reinigingsproces worden aangepast
• Bijzonder gemakkelijk en intuïtief droogsysteem met dubbele vloerzuigmond

• Ergonomisch handvat om de duwhendel in te klappen, de machine gemakkelijk te dragen en in verticale parkeerpositie te 
plaatsen.

• Bedieningspaneel: Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening
• Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank → machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
• Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
• In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator

RDS Systeem Li-ion batterij Eco select SLS Systeem

ANC Silent

FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines duwmodel
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Li-ion-batterij:
• Werktijd van 50 min
• Lange levensduur
• Lage onderhoudskosten
• Snel en gemakkelijk te herladen
• Altijd klaar voor continu gebruik

• Werktijd watertank: 25 min
• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te 

gebruiken
• Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)

• ECO-selectfunctie: programma dat water- en 
reinigingsmiddelentoevoer regelt in functie van de 
snelheid van de machine, Alsook de borstel en de 
zuigmotoren, waardoor zowel het energieverbruik als de 
geluidproductie wordt beperkt.

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.005 CT5-B28 280 375 / 386 900 Li-ion 36 V 5 5 758x376x392 (parked) 19.8

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02582 Padhouder

3.8006.SPPV02583 Standaard pad WIT - 11” (280 mm) - 5 stuks

3.8006.SPPV02584 Standaard pad ROOD - 11” (280 mm) - 5 stuks

3.8006.SPPV02585 Standaard pad GROEN - 11” (280 mm) - 5 stuks

3.8006.SPPV02586 Standaard pad ZWART - 11” (280 mm) - 5 stuks

3.8006.KTRI06091 Kit rubbers (oliebestendig) voor voorste én achterste vloerzuig-
mond

3.8006.KTRI06092 Kit rubbers (linatex) voor voorste én achterste vloerzuigmond

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02438 Nylon borstel PPL - standaard

3.8006.KTRI06090 Kit rubbers (Latex) voor voorste én achterste vloerzuigmond

3.8006.KTRI06000 Volledig kit voor voorste vloerzuigmond (frame + rubbers )

3.8006.KTRI06001 Volledig kit voor achterste vloerzuigmond (frame + rubbers )

3.8006.KTRI06041 36 V Li-ion batterij

3.8006.BACA00263 Batterijlader
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT15

PRODUCTKENMERKEN

De CT15 is van het betere bochtenwerk. 

Hoe kleiner en krapper de ruimte, hoe nuttiger hij wordt. 
Het is een uiterst compacte en wendbare schrob-/
zuigmachine, gebouwd met hoogwaardige materialen 
en voorzien van de nieuwste technologieën. Ideaal voor 
kleine ruimten, zelfs als daar veel meubilair staat. Machinaal 
reinigen is maar liefst 4 x effi  ciënter en productiever dan 
handmatig schoonmaken. 

Voor de CT15 kies je uit de elektrische versie met kabel 
(type C35), met batterijen (type B35) of met cilindrische 
borstels (type CT15-B35R). Deze laatste bouw je binnen een 
minuut om tot tapijtreiniger met de optionele Carpet Kit.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel. Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de 
werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

• In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
• Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.
• Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.
• 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.
• Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.
• Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.
• B- en C-versie: Parabolische vloerzuigmond levert een perfect droogresultaat. Zelfs in zeer kleine en smalle ruimtes. 
• BT-R-Versie: Rechte vloerzuigmond voor- en achteraan
• Yellow operator maintenance areas. Brush with maximum consumption indicator
• Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.
• Eco select zorgt voor een vermindering van het en ergieverbruik en een 20% verhoging van de dagelijkse 

reinigingsproductiviteit. Het geluidsniveau daalt met 2 dB, hierdoor kan er zelfs in delicate omgevingen gereinigd worden.
• De levensduur van de batterij wordt verdubbeld.
• 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)

Eco select

DBL - Double battery 
life

Gepatenteerd 
transportwiel

ECS - Eco cost saving 
solutions

Carpet kit

SLS Systeem
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• 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 

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

• Bedieningspaneel
• Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in 

functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar 
door een enkele knop ingesteld worden.

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.020 CT15-C35 350 450 1300 220/240 V -50Hz - 15m cable 16 19 740x395x535 36

3.126.015 CT15-B35 350 450 1300 24V (2x12V) - 28,5 Ah (C5) battery 16 19 740x395x535 59

3.126.017 CT15-B35R 350 150 1300 24 V (2x12V) - 29 Ah (GEL) battery 16 19 753x440x1220 60

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01273 Padhouder - CT15

3.8006.SPPV01409 Standaard pad WIT -14” - CT15 (5 stuks)

3.8006.SPPV01427 Standaard pad ROOD -14” - CT15 (5 stuks)

3.8006.SPPV01445 Standaard pad GROEN -14” - CT15 (5 stuks)

3.8006.SPPV01463 Standaard pad ZWART -14” - CT15 (5 stuks)

3.8006.KTRI04731 Carpet Kit (→ CT15-B35R)

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01481 Medium Nylon borstel - CT15

3.8006.PMVR01885 Vloerzuigmond

3.8006.MPVR05917 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT15

3.8006.MPVR05918 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT15

3.8006.MPVR31594 Voorste rubber (PU) voor vloerzuigmond (→ CT15-B35R)

3.8006.MPVR10734 Achterste rubber (PU) voor vloerzuigmond (→CT15-B35R)
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT30

PRODUCTKENMERKEN

De DiBO CT30 is een zeer behendige collega. Die raakt 
niet overstuur van een kleine, volle kamer. Hij is een 
compacte en uiterst wendbare schrob-/zuigmachine, 
gemaakt uit hoogwaardige materialen en voorzien van de 
nieuwste technologieën. 
Ook als er veel meubilair staat, reinigt hij optimaal. 
Machinaal reinigen is bovendien liefst vier maal effi  ciënter 
en productiever dan handmatig schoonmaken. 

De CT30 kent een elektrische uitvoering met kabel (type 
C45) en met batterijen (type B45).

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel bovenaan op de duwbeugel, waarmee zowel de borstel, als vacuüm en watertoevoer 
kunnen worden geactiveerd

• Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
• De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar → vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare 

plaatsen
• Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank → machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
• Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
• Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
• Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
• CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
• AFS systeem: Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor
• SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
• Ingebouwde batterijlader inclusief batterij
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
• Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
• 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)
• Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
• Achteraan is een aansluiting voorzien voor de montage van een optionele vloerzuigmond.

Eco select SLS Systeem DBL - Double battery 
life
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren:
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• 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 

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

• Bedieningspaneel
• Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in 

functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar 
door een enkele knop ingesteld worden.

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.033 CT30-C45 450 550 1670 230 V-50 Hz-15 m cable 28 30 960x550x1220 53

3.126.031 CT30-B45 450 550 1670 24 V (2x12V) - 70 Ah (C5) battery 28 30 960x550x1220 98

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01306 Padhouder - CT30

3.8006.SPPV01412 Standaard pad WIT -18” - CT30 (5 stuks)

3.8006.SPPV01430 Standaard pad ROOD -18” -CT30 (5 stuks)

3.8006.SPPV01448 Standaard pad GROEN -18” - CT30 (5 stuks)

3.8006.SPPV01466 Standaard pad ZWART -18” - CT30 (5 stuks)

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01188 Nylon borstel PPL - CT30

3.8006.PMVR01986 Vloerzuigmond - CT30

3.8006.MPVR05953 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT30

3.8006.MPVR05954 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT30
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT45

PRODUCTKENMERKEN

De CT45 is een compacte en uiterst wendbare 
schrobzuigmachine, opgebouwd uit hoogwaardige 
materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. 
Deze uitvoering kan in vergelijking met de 2 compacte 
versies ook ingezet worden in iets grotere ruimten. Dankzij 
de inklapbare hendel worden moeilijk bereikbare plaatsen 
toch bereikbaar en kan meubilair gewoon blijven staan. 
Machinaal reinigen is vier keer effi  ciënter en productiever 
dan handmatig schoonmaken. 

De CT45 is verkrijgbaar in elektrische uitvoering met kabel 
(type C45) en in een batterij-uitvoering (type B45).

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel bovenaan op de duwbeugel, waarmee zowel de borstel, als vacuüm en watertoevoer 
kunnen worden geactiveerd

• Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
• De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar → vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare 

plaatsen
• Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank → machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
• Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
• Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
• Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
• CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
• AFS systeem: Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor
• SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
• Ingebouwde batterijlader inclusief batterij
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
• Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
• 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
• Automatische opheffing van de borstel door het voorwiel tijdens het transport van de machine (BT Versie)

Eco select SLS Systeem DBL - Double battery 
life
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 
• Aandrijving: elektrische differentieel aandrijving via 

afzonderlijke motoren
• Kunststof onderdelen met lange levensduur

• 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 

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

• Bedieningspaneel
• Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in 

functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar 
door een enkele knop ingesteld worden.

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.036 CT45-C50 500 730 1750 230 V/50 Hz -15 m cable 40 45 821x576x1220 65

3.126.035 CT45-B50 500 730 1750 24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5) battery 40 45 821x576x1220 110

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01413 Standaard pad WIT -19” - CT45 (5 stuks)

3.8006.SPPV01431 Standaard pad ROOD -19” - CT45 (5 stuks)

3.8006.SPPV01449 Standaard pad GROEN -19” - CT45 (5 stuks)

3.8006.SPPV01467 Standaard pad ZWART -19” - CT45 (5 stuks)

3.8006.SPPV01335 Padhouder - CT45

Code Artikelomschrijving
3.8006.PMVR01534 Vloerzuigmond met verwisselbare zuigrubbers in V-vorm - CT45

3.8006.MPVR06287 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT45

3.8006.MPVR06288 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT45

3.8006.SPPV01332 Nylon borstel PPL - CT45
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT46

PRODUCTKENMERKEN

De CT46 is groots in prestatie en toch een compacte en 
uiterst wendbare schrobzuigmachine. Net als de kleinere 
modellen is ook de CT46 opgebouwd uit hoogwaardige 
materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. 

Deze uitvoering kan ingezet worden in grotere ruimten. 
Dankzij de inklapbare hendel worden moeilijk bereikbare 
plaatsen toch bereikbaar en kan meubilair gewoon 
blijven staan. Machinaal reinigen is vier keer effi  ciënter en 
productiever dan handmatig schoonmaken. De CT46 is 
enkel verkrijgbaar in een batterij-uitvoering.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
• De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar → vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare 

plaatsen
• Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk ledigen van de container
• Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
• Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
• Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
• CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
• SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
• EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
• Een langere levensduur door het AFS-systeem (“Anti Foam System”) ter bescherming van de vacuümmotor tegen 

schuimvorming
• Ingebouwde batterijlader
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
• Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.
• 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
• Bedieningspaneel:Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar 

door een enkele knop ingesteld worden.

Eco select

UDC - Ultimate drai-
ning combo

SLS Systeem Gepatenteerd trans-
portwiel

DBL - Double battery 
life
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 

• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te 

gebruiken
• Slangen: alle watertoevoer- 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 

water, uitgevoerd in RVS

• Elektrische systemen
• Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
• Magneetventiel: ‘Viton’ membraan bestand tegen 

chemische stoffen
• Display: met batterij-indicator

• Bedieningspanelen: 
• Uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en 

vocht

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.037 CT46-B50 500 730 2475 24 V (2x12 V) battery 40 50 855x580x1220 120

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01335 Padhouder - CT46

3.8006.SPPV01413 Standaard pad WIT -19” - CT46 (5 stuks)

3.8006.SPPV01431 Standaard pad ROOD -19” - CT46 (5 stuks)

3.8006.SPPV01449 Standaard pad GROEN -19” - CT46 (5 stuks)

3.8006.SPPV01467 Standaard pad ZWART -19” - CT46 (5 stuks)

3.217.005 Batterij 24 V (2x 12 V) - 76 Ah (2 stuks)

Code Artikelomschrijving
3.8006.PMVR01534 Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig 

te gebruiken) - CT46
3.8006.MPVR06287 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT46

3.8006.MPVR06288 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT46

3.8006.SPPV01332 Nylon borstel PPL - CT46
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT51

PRODUCTKENMERKEN

De CT51 is een innovatieve walk-behind schrobzuigmachine 
die garant staat voor minder energieverbruik en hogere 
productiviteit. Het spitsvondige design, dat de positionering 
van de motor, isolatie en luchtcirculatie combineert, zorgt er 
eveneens voor dat de machine zeer stil in gebruik is.

De CT51 is dé oplossing voor een brede waaier aan 
reinigingsklussen. Dankzij haar compacte vorm, 
wendbaarheid en in de hoogte verstelbare hendel past 
deze machine zich naadloos aan de wensen van de 
gebruiker aan.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Ergonomisch: In de hoogte verstelbare bedieningshendel.
• Gebruiksvriendelijk: Volledige controle via 1 enkele centrale knop. 
• Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma’s.
• Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
• Borstel met gebruiksindicator
• SLS (Self Leveling System): Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, 

borsteldruk. (Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie.)

Eco select

Verwisselbare bor-
stelkoppen

SLS Systeem

DBL - Double battery 
life

Geheugenkaart Service menu

ANC Silent
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motor:
• ANC (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:
• DBL (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) 

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

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

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

3.126.054.03 CT51-XP55R 550 815 2000 24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5) 50 53 1329x563x1033 101

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01415 Standaard pad WIT -21” - CT51 (5 stuks)

3.8006.SPPV01433 Standaard pad ROOD -21” - CT51 (5 stuks)

3.8006.SPPV01451 Standaard pad GROEN -21” - CT51 (5 stuks)

3.8006.SPPV01469 Standaard pad ZWART -21” - CT51 (5 stuks)

3.8006.SPPV01348 Padhouder - CT51

3.217.005 Batterij 24 V (2x 12 V) - 95 Ah (2 stuks)

Code Artikelomschrijving
3.8006.PMVR06296 Vloerzuigmond - CT51

3.8006.MPVR08039 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT51

3.8006.MPVR08035 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT51

3.8006.SPPV01352 Nylon borstel PPL - CT51
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT71

PRODUCTKENMERKEN

De CT71 is een innovatieve walk-behind schrobzuigmachine 
die garant staat voor minder energieverbruik en hogere 
productiviteit. Het spitsvondige design, dat de positionering 
van de motor, isolatie en luchtcirculatie combineert, zorgt er 
eveneens voor dat de machine zeer stil in gebruik is.

De CT71 is dé oplossing voor een brede waaier aan 
reinigingsklussen. Dankzij haar compacte vorm, 
wendbaarheid en in de hoogte verstelbare hendel past 
deze machine zich naadloos aan de wensen van de 
gebruiker aan. Door het automatisch aanpassen van 
de borsteldruk aan de oneff enheden van de vloer staat 
deze schrobzuigmachine garant voor een hygienische 
leefomgeving.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Ergonomisch: In de hoogte verstelbare bedieningshendel.
• Gebruiksvriendelijk: Volledige controle via 1 enkele centrale knop. 
• Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma’s.
• Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.
• Borstel met gebruiksindicator. 
• SLS (Self Leveling System): Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, 

borsteldruk (Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie)
• Eco select: 

• Tot 20% minder energie-, water-, en chemieverbruik
• Tot 20% langere werktijd
• Enorme geluidsreductie, zelfs meer dan gevraagd (< 54 dB)

• DBL (Double Battery Life): Geoptimaliseerde laadcycli → De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer dit vereist is. Dit 
verlengt de levensduur van de batterij tot 100%.

• ANC (Advanced Noise Control): 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.

Eco select

Verwisselbare bor-
stelkoppen

SLS Systeem

DBL - Double battery 
life

Geheugenkaart Service menu

ANC Silent
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motor:
• ANC (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:
• DBL (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
• Instelbare snelheid (BT-versie) 

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

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

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01228 Padhouder - CT71 (2 stuks)

3.8006.SPPV01409 Standaard pad WIT -14” - CT71 (5 stuks)

3.8006.SPPV01427 Standaard pad ROOD -14” - CT71 (5 stuks)

3.8006.SPPV01445 Standaard pad GROEN -14” - CT71 (5 stuks)

3.8006.SPPV01463 Standaard pad ZWART -14” - CT71 (5 stuks)

3.217.001 Batterij 24 V (2x 12 V) - 117 Ah (2 stuks)

Code Artikelomschrijving
3.8006.PMVR06297 Vloerzuigmond - CT71

3.8006.MPVR08040 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT71

3.8006.MPVR08036 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT71

3.8006.SPPV01472 Nylon borstel PPL - CT71
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT105

PRODUCTKENMERKEN

De CT105 is een stille, supersterke en zeer productieve 
schrobzuigmachine. Na grondige studie heeft deze walk-
behind vloerreiniger een nieuw uiterlijk gekregen. Hij 
is daardoor ook wendbaarder. De CT105 is uitgerust 
met 2 contradraaiende nylonborstels met afzonderlijke 
aandrijving. Een gepatenteerde anti-schuimbeveiliging 
(AFS-systeem) garandeert een langere levensduur van 
de vacuümmotor. De 'hoge-capaciteit-batterijen' geven 
hem bovendien een uitzonderlijke actieradius.Deze 
schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor professioneel 
en industrieel gebruik. Door de mechanische aandrijving 
(geen V-snaren) heeft deze onderhoudsvriendelijke 
schrobmachine een lange levensduur. De CT105 wordt 
exclusief (4x6 VDC) batterijen geleverd.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Geen geluidsoverlast door geluidsdempend systeem (70 dB(A))
• AFS-systeem (“Anti Foam System”) ter bescherming van de vacuümmotor tegen schuimvorming. Anti-schuimsysteem met 

speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.
• Zowel de watertank, voorzien van reinigingsmiddel, als de vuilwatertank zijn vervaardigd uit stootvaste kunststof.

De vuilwatertank is kantelbaar en daardoor zeer makkelijk te reinigen.
• Een peilglas op de watertank met reinigingsmiddel geeft altijd inzicht in het waterniveau in deze tank.
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm)
• Een overzichtelijk bedieningspaneel met druktoetsen en indicatoren zorgt voor extra bedieningsgemak.
• Het automatisch koppelen en ontkoppelen van de borstels gebeurt slechts met één enkele druk op de knop.
• Een stootvaste vloerzuigmond, uitgerust met geleidingswielen, maakt een snelle uitwisseling van de zuigrubbers mogelijk, 

gebruik van gereedschap is niet nodig. Alle zuigrubbers kunnen aan 4 zijden worden gebruikt → lagere onderhoudskosten 
én een langere levensduur.

• Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
• Speciaal V-vormig vloermondstuk van behandelde aluminium legering
• Mogelijkheid voor snelheidsafhankelijke toevoeging van reinigingsmiddel
• CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
• AutoStop: 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.
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Manuele afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Automatisch borstel click-on/off-systeem

SLS Systeem DBL - Double battery 
life
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor 

en elektrische componenten.
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Borsteldruk: stelmotor met precisie afstelling. 

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

• Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as 
• Tractie: evenwijdige as differtentieel met RVS lagers

• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• 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 

water, uitgevoerd in RVS
• Elektrische systemen

• Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
• Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie 

tegen spatwater en vocht
• Ingebouwde batterijlader
• Display: batterijspanningsindicator

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u V l l mm kg

3.126.105 CT105-BT105 1050 1010 4725 24 V (4x6V) battery 100 110 1750x1112x1075 182

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01348 Padhouder BT105 - CT105 (2 stuks)

3.8006.SPPV01415 Standaard pad WIT - BT105 - 53 cm (5 stuks)

3.8006.SPPV01433 Standaard pad ROOD - BT105 - 53 cm (5 stuks)

3.8006.SPPV01424 Standaard pad BEIGE - BT105 - 53 cm (5 stuks)

3.8006.SPPV01442 Standaard pad BLAUW - BT105 - 53 cm (5 stuks)

3.217.007 Batterij 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 stuks)

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01352 Nylon borstel PPL BT105 - CT105 (2 stuks)

3.8006.SPPV01351 Nylon borstel PPL SOFT BT105 - CT105 (2 stuks)

3.8006.PMVR02297 Vloerzuigmond BT105 - CT105

3.8006.MPVR08041 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond BT105

3.8006.MPVR08037 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond BT105
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CT80

PRODUCTKENMERKEN

De CT80 is de kleinste uit de familie van de 
schrobzuigmachines in zitmodel. Hij is compact, maar weet 
heel goed wat hard werken is. Met zijn robuustheid en 
kracht pakt hij heel veel industriële reinigingsklussen aan. 

Hij is breed inzetbaar, want hij kent twee uitvoeringen; voor 
intensief gebruik is er het model met 2 borstels (CT80-
BT70) en er is ook nog het ECO-model (CT80-BT55 ECO) 
met één borstel en dus een kleinere werkbreedte.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Uiterst compact (130 cm lengte) met grote tankcapaciteit van respectievelijk 79 en 83 l en met een minimale draairadius van 
185 cm

• ECO Selectfunctie: programma dat water- en reinigingsmiddelentoevoer regelt in functie van de snelheid van de machine, 
de borstel en de zuigmotoren, waardoor zowel het energieverbruik als de geluidproductie wordt beperkt.

• Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel met taalkeuze
• CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
• EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
• Autostop-systeem: Eenvoudig deactiveren en opnieuw opstarten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het 

vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal ook voor onregelmatige vloeren.
• Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op verbuik van 

reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen
• Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt 

wanneer de tank vol is.
• Geleverd met geheugenkaart voor onderhoud en service
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
• Automatisch borstel click-on/off-systeem
• Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm) 
• Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
• Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Ingebouwde batterijlader

Eco select

Service menu

SLS Systeem

DBL - Double battery 
life

ANC Silent Geheugenkaart

FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines zitmodel



25

byby

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische 

componenten
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Borsteldruk: stelmotor AAN/UIT
• Vacuüm: 2 traps motor met RVS ventilator en as 
• Tractie: motorwiel met parallelle as, 8% klimvermogen

• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te 

gebruiken
• Slangen: alle watertoevoer- 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 

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:Voor opslag van: 

accu oplaadcycli Motor absorptie
• Display: groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-

spannings-indicator en reinigingsprogramma’s

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.083 CT80-BT70 700 942 4200 24 V (4x6 V) battery 79 83 1310x673x1030 145

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01273 Padhouder - CT80 (2 stuks)

3.8006.SPPV01409 Standaard pad WIT -14” - CT80 (5 stuks)

3.8006.SPPV01427 Standaard pad ROOD -14” - CT80 (5 stuks)

3.8006.SPPV01445 Standaard pad GROEN -14” - CT80 (5 stuks)

3.8006.SPPV01463 Standaard pad ZWART -14” - CT80 (5 stuks)

3.217.007 Batterij 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 stuks)

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01472 Contradraaiende nylon borstel - CT80

3.8006.MPVR08040 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT80

3.8006.MPVR08036 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT80

3.8006.PMVR01533 Vloerzuigmond met verwisselbare zuigrubbers in V-vorm - CT80



26 Wijzigingen voorbehouden

FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT110

PRODUCTKENMERKEN

Bij de ontwikkeling van de CT110 werden de nieuwste 
technologieën in één schrobmachine samengebracht. Met 
als resultaat een professionele ride-on schrobmachine, 
Zoals de andere DiBO schrobzuigmachines is ook de CT110 
uitgerust met een zuigfunctie, waarbij het water automatisch 
wordt opgezogen.De ongeloofl ijke wendbaarheid dankt de 
CT110 aan zijn buitengewone draairadius en zijn compacte 
opbouw. De grote tankinhoud en de hoge capaciteit van 
de batterijen maken van dit toestel een schrobmachine 
die ideaal is voor extreme reinigingswerkzaamheden in 
middelgrote tot grote ruimten. De mechanische aandrijving 
(geen V-snaren) van deze machine staat garant voor 
een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke 
schrobmachine. De CT110 is ook beschikbaar in een versie 
met cilindrische borstels, beiden zijn exclusief (4x6 VDC) 
batterijen.
Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Geluidsdempend systeem (65 dB(A))
• ECO Selectfunctie: programma dat water- en reinigingsmiddelentoevoer regelt in functie van de snelheid van de machine, 

de borstel en de zuigmotoren, waardoor zowel het energieverbruik als de geluidproductie wordt beperkt.
• Vloeistoftoevoermogelijkheden: in ECO mode voor constant besparen; in automatic mode in functie van de 

machinesnelheid. 
• Bedieningspaneel:Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar 

door een enkele knop ingesteld worden.
• CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
• SLS-systeem: Zelfnivellerend mechanisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk
• EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
• Autostop-systeem: Eenvoudig deactiveren en opnieuw opstarten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het 

vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal ook voor onregelmatige vloeren.
• Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op verbuik van 

reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen
• Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt 

wanneer de tank vol is.
• Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm) 
• Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
• Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
• Ingebouwde batterijlader
• De hoek van het stuurwiel is instelbaar

SLS Systeem ECS - Eco cost saving 
solutions

DBL - Double battery 
life
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Borsteldruk: stelmotor AAN/UIT
• Vacuüm: 2 traps motor met RVS ventilator en as 
• Tractie: motorwiel met parallelle as, 8% klimvermogen

• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te 

gebruiken
• Slangen: alle watertoevoer- 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 

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:Voor opslag van: 

accu oplaadcycli Motor absorptie
• Display: groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-

spannings-indicator en reinigingsprogramma’s

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.110 CT110-BT85 850 1010 5525 24V (4x6 V) 110 115 1504x909x1201 231

3.126.112 CT110-BT70R 700 1010 4550 24V (4x6 V) 110 115 1504x722x1201 214

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01410 Standaard pad WIT -16” - CT110 (5 stuks)

3.8006.SPPV01428 Standaard pad ROOD -16” - CT110 (5 stuks)

3.8006.SPPV01446 Standaard pad GROEN -16” - CT110 (5 stuks)

3.8006.SPPV01464 Standaard pad ZWART -16” - CT110 (5 stuks)

3.8006.SPPV01234 Padhouder - CT110 (2 stuks)

3.217.007 Batterij 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 stuks)

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01516 Nylon borstel PPL - CT110 (2 stuks)

3.8006.SPPV01320 Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks) → CT110-BT70R

3.8006.MPVR08041 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT110

3.8006.MPVR08037 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT110

3.8006.PMVR02243 Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig 
te gebruiken) - CT110
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT160

PRODUCTKENMERKEN

De CT 160 is een robuuste, solide machine uitgewerkt 
in een modern design uitgerust met de modernste 
technologiën. 
De ongeloofl ijke wendbaarheid dankt de CT160 aan zijn 
buitengewone draairadius. Deze schrobzuigmachine 
geeft je een enorm rendement gekoppeld aan een 
grote productiviteit. De grote tankinhoud en de hoge 
capaciteit van de batterijen maken van dit toestel 
een schrobzuigmachine die ideaal is voor extreme 
reinigingswerkzaamheden in grote tot zeer grote ruimten. 
Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) heeft 
deze onderhoudsvriendelijke schrobmachine een lange 
levensduur. 
De CT160 is naast de standaarduitvoering ook verkrijgbaar 
met cilindrische borstels en pre-sweepsysteem (BT75RS). 
In deze versie heb je naast een schrobzuigmachine ook een 
volwaardige veegmachine met opvangbak voor grofvuil. 
Beide uitvoeringen worden exclusief (6x6 VDC) batterijen 
en batterijlader geleverd.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle 
uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Geluidsdempend systeem (68 dB(A))
• Bedieningspaneel:Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar 

door een enkele knop ingesteld worden.
• CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
• SLS-systeem: Zelfnivellerend mechanisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk
• EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
• Autostop-systeem: Start/Stop d.m.v. het indrukken van de bedieningshendel met inbegrip van borstel- en vloerzuigmond 

Controle met vertraagd automatisch stopsysteem. Ideaal voor onregelmatige werksituaties.
• De R-versie is uitgerust met cilindrische borstels. 3 in 1: vegen schrobben en drogen
• Naast de 3 voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma’s, waarbij de borsteldruk en de toevoer van het water met 

reinigingsmiddel in relatie staan met de snelheid van de machine, beschikt men tevens over de mogelijkheid dit waterdebiet 
alsnog handmatig via het bedieningspaneel in te stellen.

• Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt 
wanneer de tank vol is.

• Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Automatisch borstel click-on/off-systeem (enkel bij BT-versie)
• Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm) 
• Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
• Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
• Ingebouwde batterijlader
• De hoek van het stuurwiel is instelbaar

SLS Systeem DBL - Double battery 
life
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met 

reductiekast in oliebad
• Borsteldruk: stelmotor AAN/UIT
• Vacuüm: 2 traps motor met RVS ventilator en as 
• Tractie: motorwiel met parallelle as, 8% klimvermogen

• Kunststof onderdelen met lange levensduur
• Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te 

gebruiken
• Slangen: alle watertoevoer- 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 

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:Voor opslag van: 

accu oplaadcycli Motor absorptie
• Display: groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-

spannings-indicator en reinigingsprogramma’s

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.160 CT160-BT85 850 1010 5525 36V (6x6 V) battery 145 170 1720x1010x1360 290

3.126.163 CT160-BT75R Sweep 750 1010 4875 36 V (6x6 V) battery 145 170 1810x1050x1360 300

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01222 Padhouder - CT160 (2 stuks)

3.8006.SPPV01410 Standaard pad WIT -16” - CT160 (5 stuks)

3.8006.SPPV01428 Standaard pad ROOD -16” - CT160 (5 stuks)

3.8006.SPPV01446 Standaard pad GROEN -16” - CT160 (5 stuks)

3.8006.SPPV01464 Standaard pad ZWART -16” - CT160 (5 stuks)

3.217.011 Batterij 36 V (6x 6 V) - 320 Ah (C5) (6 stuks)

3.217.004 Batterijlader

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01286 Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks) → CT160-BT75R 

Sweep
3.8006.MPVR02830 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT160

3.8006.MPVR05883 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT160

3.8006.SPPV01527 Nylon borstel PPL - CT 160 (2 stuks)

3.8006.PMVR01133 Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig 
te gebruiken) - CT160
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FLOOR CLEANERS - Schrobzuigmachines

CT230

PRODUCTKENMERKEN

De CT230 is enerzijds een wendbare, fl exibele medewerker. 
Anderzijds ziet hij ook het grote plaatje, van veel vierkante meters 
wordt hij vrolijk. En productief. 
De CT230 schrobzuigmachine is van de grote prestaties. Zijn 
ingenieus uitgedokterde vormgeving is op maat gemaakt voor 
langdurige inspanning. Het reinigen van grote oppervlakten is echt 
zijn ding. Zijn inventieve tank-in-tanksysteem bevat een watertank 
van 205 liter en een vuilwatertank van 225 liter. En dat laat nog alle 
ruimte voor een groot batterijcompartiment. Daarom is dit de beste 
ride-on schrobzuigmachine voor een breed pakket reinigingstaken: 
schoolvloeren, warenhuisvloeren, sportzalen, bedrijven, ... Noem 
maar op! 
De DiBO CT230 - standaard met twee schij� orstels - kan ook 
geleverd worden met cilindrische borstels en een volwaardig pre-
sweepsysteem. Beide schrobzuigmachines worden zonder accu's (6x 
6V) en acculader geleverd.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTSPECIFICATIES

• Geluidsdempend systeem (68 dB(A))
• Bedieningspaneel:Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar 

door een enkele knop ingesteld worden.
• CFS-systeem: vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel
• SLS-systeem: Zelfnivellerend mechanisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk
• EDD-systeem: Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
• Autostop-systeem: Start/Stop d.m.v. het indrukken van de bedieningshendel met inbegrip van borstel- en vloerzuigmond 

controle met vertraagd automatisch stopsysteem. Ideaal voor onregelmatige werksituaties.
• Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
• Naast de 3 voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma’s, waarbij de borsteldruk en de toevoer van het water met 

reinigingsmiddel in relatie staan met de snelheid van de machine, beschikt men tevens over de mogelijkheid dit waterdebiet 
alsnog handmatig via het bedieningspaneel in te stellen.

• Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
• Anti-schuimssysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt 

wanneer de tank vol is.
• Automatisch borstel click-on/off-systeem (enkel bij BT-versie)
• Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud
• De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
• Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 50 mm) 
• Water-stop-systeem voor het vullen van de watertank
• Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine
• Kwalitatieve motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
• De BTRS-versie is uitgerust met cilindrische borstels. 3 in 1: vegen schrobben en drogen
• Polypropyleen standaard veegborstels aan de zijkant (enkel bij BTRS-versie)
• Vuilcontainer van 23 l (enkel bij BTRS-versie)

SLS Systeem DBL - Double battery 
life
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Motoren
• Borstelrotatie (BT-versie): onafhankelijke borstelmotor 

met reductiekast in oliebad
• Borstelrotatie (BTRS-versie): 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 onderdelen met lange levensduur
• Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
• Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te 

gebruiken
• Slangen: alle watertoevoer- 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 

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
• Display: digitaal met urenteller en accu-

spanningsindicator

UITVOERINGEN

Code Beschrijving mm mm m²/u - l l mm kg

3.126.180 CT230-BT105 1050 1280 6825 36 V (6x6 V) battery 205 225 1950x1155x1466 378

3.126.183 CT230-BT100R Sweep 1000 1280 7500 36 V (6x6 V) battery 205 225 1950x1170x1466 382

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01154 Padhouder - CT230 (2 stuks)

3.8006.SPPV01415 Standaard pad WIT -21” - CT230 (5 stuks)

3.8006.SPPV01433 Standaard pad ROOD -21” - CT230 (5 stuks)

3.8006.SPPV01451 Standaard pad GROEN -21” - CT230 (5 stuks)

3.8006.SPPV01469 Standaard pad ZWART -21” - CT230 (5 stuks)

3.217.011 Batterij 36 V (6x 6 V) - 320 Ah (C5) (6 stuks)

3.217.004 Batterijlader

Code Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01330 Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks) → CT230-BT100R 

Sweep
3.8006.MPVR05885 Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT230

3.8006.MPVR05886 Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT230

3.8006.KTRI01976 Vloerzuigmond in V-vorm met verwisselbare zuigrubbers (4-zijdig 
te gebruiken) - CT230

3.8006.SPPV01546 Contradraaiende nylon borstel - CT230 (2 stuks)
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Contact

www.dibo.com
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DiBO BV
Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België BV
KMO-park ‘Kapelleveld‘
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV
Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH
Bochumer Straße 15
57234 Wilnsdorf
T. +49 (0)2739 479935-0
vertrieb@dibo.com 


