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The Safe Scrubbing Alternative®

Opzit-schrobzuigmachine

• Pas geschrobde vloeren zijn meteen 
schoon, droog en veilig voor ge-
bruik met de ec-H2O™ of de FaST®-
technologie. 

 
• 75% lager geluidsniveau (67 dBA)
 
• Eenvoudig te reinigen, hygiënische 

schoon -en vuilwatertank.



Superieur presterende schrobzuig-
machine met prijswinnende 
ec-H20TM- of FaST®-technologie.

Voor een schone en veilige omgeving
Verhoog de veiligheid en het reinigingsresultaat door minder 
reinigingsmiddel te gebruiken. De T7 gebruikt tot 70% minder water 
met de ec-H20-technologie en tot 90% minder reinigingsmiddel met de 
FaST technologie.

Verbeter de hygiëne van omgeving en gebouwen
De toegankelijke snel te reinigen Hygenic™ tanks, reduceren het risico op 
schimmel-en bacterie vorming.

Fluisterstil schrobben in een geluidgevoelige omgeving
Zelfs op de meest geluidsgevoelige locaties met een voorgeschreven 
geluidniveau van 67 dBA is schrobben mogelijk. De T7 is 75% stiller dan 
concurrerende modellen.

ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

Minimaliseer het risico op gladde 
vloeren en verlaag hiermee uw aanspra-
kelijkheidskosten. Pas geschrobde vloe-
ren zijn meteen schoon, droog en veilig 
voor gebruik met de ec-H2O™ of FaST®-
technologie.

Reduceer vermoeidheid bij de gebruiker 
en verhoog de productiviteit. Het ergo-
nomisch ontwerp maakt reinigen met de 
T7 comfortabeler voor uw personeel.

Verbeter de schrob effectiviteit en kwali-
teit. Dankzij het duidelijke zicht en de een-
voudige bediening hoeft de gebruiker zich 
alleen op het resultaat te concentreren.
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Exclusieve technologie
Ontworpen met oog voor veiligheid en productiviteit. De T7 is leverbaar met ec-H2O- of FaST-technologie.

Beide technologieën verhogen de inzetbaarheid met een factor drie.

Schoon -en vuilwatertank zijn 
gemakkelijk te reinigen. De 
unieke tanks zijn volledig toe-
gankelijk voor hygiënische 
reiniging.

Snel te vervangen borstels en 
zuigstrips. Met de probleemloze 
zuigmond heeft men geen 
gereedschap voor onderhoud 
nodig en de zuigmond wordt 
in de fabriek ingesteld op de 
optimale hoek.

Aan te passen aan uw eigen 
wensen – kies voor een schijf voor 
gladde vloeren zonder losliggend  
vuil of cilindrisch voor het 
opnemen van losliggend vuil.

Reinig krappe ruimtes en smalle 
gangen eenvoudig dankzij het 
compacte ontwerp en hoge 
wendbaarheid.

Personeel is snel te instrueren 
vanwege het gebruik van 
de eenvoudige en intuïtieve 
bediening.

De kans op ongevallen wordt 
verminderd met de automatische 
rem- en parkeerremactivering.

Er blijft geen reinigingsoplossing 
achter, zelfs bij een draai van 180 
graden, zuigt de parabolische 
zuigmond feilloos droog.

Reduceer de milieubelasting 
met de ec-H2O of FaST 
technologie.

Electrically converted water Foam-activated Scrubbing Technology

Verhoog veiligheid
•  Maakt gebruik van dagelijkse reinigingsmiddelen  
    overbodig
•  Vermindert afval van verpakkingsmateriaal

•  Verbruik tot 90% minder chemicaliën
•  Recyclebare verpakking

Reduceer kosten •  Vermindert waterverbruik -en afval tot wel 70% •  Vermindert waterverbruik -en lozing tot wel 70%

Vervuilingstype
•  Vervangt dagelijkse of universele reinigingsmiddelen
•  Effectief tegen plantaardige olie en vetten

•  Twee varianten voor licht/middelmatige vervuiling  
    en ontvettingsmiddel en krachtige ontvetter voor      
    zware vervuiling.
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