
MOTOR 
SCRUBBER
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Βασισμένη στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την 
απόδοση, η εταιρεία MotorScrubber εξειδικεύεται στον 
κλάδο της καθαριότητας και της υγιεινής, κατασκευά-
ζοντας μηχανήματα γνωστά τόσο για την ποιότητα τους, 
όσο και την αποτελεσματικότητά τους. 
Η εταιρεία εδρεύει στο Sheffield της Αγγλίας και η γκάμα 
των μηχανημάτων της είναι σχεδιασμένη για επαγγελμα-
τική χρήση, προσφέροντας γρήγορο καθαρισμό με 
άριστα αποτελέσματα, ενώ είναι πολύ απλά και 
ευχάριστα στη χρήση. Το ρητό μας είναι «αφήστε τα 
μηχανήματα της Motorscrubber να κάνουν τη δουλειά 
για εσάς». Είμαστε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη νέων 
και ταυτόχρονα καινοτόμων προϊόντων και συνεχώς 
προσπαθούμε να προσφέρουμε τον καλύτερο δυνατό 
εξοπλισμό μηχανημάτων καθαρισμού. 
Κι αυτό είναι μόνο η αρχή!
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ΣΕΙΡΑ 
MOTORSCRUBBER 
ΣΕ ΧΡΗΣΗ
Η σειρά μηχανημάτων της MotorScrubber μπορεί να χρησι- 
μοποιηθεί για πολλές εργασίες καθαρισμού και γυαλίσματος. 
Χρησιμοποιήστε το MotorScrubber σε στενές περιοχές, 
γύρω από τουαλέτες, φωτιστικά, σε πισίνες και συντριβάνια, 
σε σκάλες και τοίχους και σε άλλα σημεία που δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμα, για τον καθαρισμό οχημάτων, 
επενδύσεων, σημάνσεων, σκληρών λεκέδων, για το 
γυάλισμα επιφανειών και πολλές ακόμα εφαρμογές.
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ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ MS2000 

Το κιτ περιλαμβάνει όλα όσα αρχικά χρειάζεστε για να 

ξεκινήσετε τον καθαρισμό σας: Λαβή μεσαίου μήκους, μεσαίας 

σκληρότητας βούρτσα, πράσινη και κόκκινη τσόχα, λευκή τσόχα 

γυαλίσματος, τσόχα με μικροΐνες, υποδοχέα όλων των 

διαφορετικών βουρτσών και τσοχών, το ανατομικό σακίδιο με 

την μπαταρία και φυσικά τον φορτιστή. Διατίθενται επίσης κιτ με 

μακριά και κοντή λαβή.

.

Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, βλ. Σελίδα 19 | *Εφαρμογή Οδηγιών

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• 3 φορές ταχύτερος καθαρισμός από
τις χειροκίνητες μεθόδους

• Με ταχύτητα περιστροφής 360
στροφών / λεπτό περιορίζει
δραστικά την εξαντλητική
χειρωνακτική εργασία

• Απόσβεση της επένδυσής σας το
αργότερο εντός 3 μηνών

• Επιτυγχάνετε άριστα αποτελέσματα
σε κάθε χρήση

• Οι χρήστες απολαμβάνουν τη χρήση
του MotorScrubber, διότι είναι απλή
και εύκολη

• Απλά συνδέστε τη μπαταρία,
επιλέξτε τη κατάλληλη βούρτσα και
ξεκινήστε!

• Μεγάλη αυτονομία 4 ωρών ανά
φόρτιση

• 100%* αδιάβροχο

• Επιλογή από 3 διαφορετικά μήκη
λαβής

MS2000
Ο χειροκίνητος καθαρισμός με βούρτσα είναι ιδιαίτερα 

κουραστικός και εξαντλητικός, ειδικά σε περιορισμένες και 

δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ συχνά δεν έχει τα επιθυμητά ή 

απαιτούμενα αποτελέσματα. Οι σύντομες προθεσμίες είναι 

επίσης συχνό φαινόμενο στον κλάδο του καθαρισμού, κάτι που 

σημαίνει ότι χρειάζεστε άριστα και γρήγορα αποτελέσματα. Σας 

παρουσιάζουμε, λοιπόν, το Motorscrubber MS2000, το εξειδι-

κευμένο μηχάνημα βαθέος καθαρισμού με περιστρεφόμενη 

βούρτσα, που λειτουργεί με μπαταρία, ιδανικό για μπάνια, 

χώρους ντους, γύρω από τουαλέτες, πισίνες, σκάλες, τοίχους, 

σοβατεπί. Είναι επίσης ιδανικό για το γυάλισμα μαρμάρων, 

καθρεφτών και λοιπών επιφανειών. Το άνετο και εργονομικό 

σακίδιο πλάτης, που μπορεί να φορεθεί όλη την ημέρα, 

ενσωματώνει την μπαταρία του μηχανήματος και παρέχει ισχύ 

υψηλής ροπής στην κεφαλή καθαρισμού μεγέθους 18cm, που 

καθαρίζει τη βρομιά σε βάθος, και στη συνέχεια εσείς απλά 

καθαρίζετε τα βρόμικα υπολείμματα, αφήνοντας τις επιφάνειες 

καθαρές και φρέσκες. Με μια μεγάλη ποικιλία από βούρτσες 

και τσόχες, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα επιτύχετε εξαιρε-

τικά αποτελέσματα καθαρισμού σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Μακριά λαβή ΚΩΔΙΚΟΣ: MS2000L 

Μεσαία λαβή ΚΩΔΙΚΟΣ: MS2000M 

Κοντή λαβή ΚΩΔΙΚΟΣ: MS2000S 
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ΛΑΒΗ 

/ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ  

ΤΗ ΛΑΒΗ MS2000L 
ΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ

ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΙΕΤΑΙ 

ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ  

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΕΡΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΣ 

ΒΑΡΟΣ 2,5KG (5,5LB) 

ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (FLIP CLIP) 

Ο ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ  
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  
ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 

ΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΑΝΕΤΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΛΑΒΗ ΑΠΟ 
ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΗ 

100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ, 360 στροφών / λεπτό 

ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 
ΚΑΙ ΤΣΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
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JET
Η μεταφορά ενός κάδου με διάλυμα χημικού, ή η χρήση 
μηχανημάτων ψεκασμού, όπου και αν χρειάζεται να καθα-
ρίσετε, δύναται να αποδειχθεί κουραστική, δύσκολη και 
χρονοβόρα, με πολλές πιθανότητες ατυχήματος και ταυτό-
χρονα σπατάλης του συγκεκριμένου διαλύματος. Το 
επαναστατικό μηχάνημα Motorscrubber Jet λύνει τα 
προβλήματα αυτά, καθώς ο ενσωματωμένος ψεκασμός που 
διαθέτει σας δίνει τη δυνατότητα να ψεκάζετε κατ’ επιλογή 
την ακριβή ποσότητα χημικού που χρειάζεστε, όταν το 
χρειάζεστε, σε ύψος μέχρι και 3 μέτρων. Διαθέτοντας όλα τα 
χαρακτηριστικά του MS2000, απλά με την πρόσθετη 
λειτουργία ψεκασμού του χημικού, καταργεί πλήρως την 
ανάγκη για ξεχωριστό κάδο με διάλυμα καθαριστικού. Με το 
σύστημα χαμηλής κατανάλωσης νερού, και της εύκολης 
δοσολογίας με υπερσυμπυκνωμένα χημικά, επιτυγχάνουμε 
σημαντική οικονομία σε αυτά, με απόδοση καθαρισμού έως 
40m2 / 130ft2 . Το διάλυμα παρέχεται μέσω της αντλίας 
υψηλής πίεσης απευθείας στην κεφαλή καθαρισμού, 
διασπώντας αποτελεσματικά κάθε είδους βρομιά. Στο τέλος 
της χρήσης του Motorscrubber Jet, σκουπίστε τα υπολείμ-
ματα βρομιάς και θα έχετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Για 
καθαρισμό κάθε επιφάνειας, λοιπόν, και ταυτόχρονη 
οικονομία χημικού, επιλέξτε το Motorscrubber Jet.

ΚΩΔΙΚΟΣ: MSJET

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• 4 φορές ταχύτερος καθαρισμός συγκριτικά
με χειροκίνητες μεθόδους, με
ενσωματωμένη λειτουργία ψεκασμού

• Με ταχύτητα 360στροφών/ λεπτό μειώνει
στο ελάχιστο την εξαντλητική χειρωνακτική
εργασία

• Απόσβεση της επένδυσής σας εντός 3
μηνών

• Επιτυγχάνετε διαρκώς εξαιρετικά
αποτελέσματα

• Οι χρήστες απολαμβάνουν τη χρήση του
MotorScrubber που είναι απλή και εύκολη

• Απλά συνδέστε τη μπαταρία, επιλέξετε την
κατάλληλη βούρτσα, γεμίστε χημικό το
δοχείο και ξεκινήστε!

• Χωρητικότητα δοχείου χημικού: 1000ml.
Μειώστε τη σπατάλη σε χημικά και
εξοικονομήστε χρήματα χρησιμοποιώντας
ακριβώς όσο χρειάζεστε

• 100%* αδιάβροχο

• Μεγάλη αυτονομία 4 ωρών ανά φόρτιση

• Επιλογή από 3 διαφορετικά μήκη λαβής

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ JET 

Το κιτ περιλαμβάνει όλα όσα αρχικά χρειάζεστε για να ξεκινήσετε 

τον καθαρισμό σας. Λαβή μεσαίου μήκους, μεσαίας σκληρότητας 

βούρτσα, πράσινη και κόκκινη τσόχα, λευκή τσόχα γυαλίσματος, 

τσόχα με μικροΐνες, υποδοχέα όλων των διαφορετικών βουρτσών 

και τσοχών, το ανατομικό σακίδιο με τη μπαταρία, το δοχείο του 

χημικού, την αντλία και φυσικά τον φορτιστή της μπαταρίας.

Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, βλ. Σελίδα 19 | *Εφαρμογή Οδηγιών
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (FLIP CLIP) 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ 
ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

JET

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΧΑΛΥΒΑ

ΛΑΒΗ

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΥΛΙΚΟ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΥΚΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

ΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ 

ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑ, ΦΙΑΛΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΙΕΤΑΙ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

BΑΡΟΣ 3KG (6,6LB) 

ΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ 
ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΗ JET 

100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ, 360 
στροφών / λεπτό 

ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΣΟΧΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

9
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ΑΠΛΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• 4 φορές ταχύτερος καθαρισμός
συγκριτικά με χειροκίνητες
μεθόδους με λειτουργία ψεκασμού

• Επιτυγχάνετε διαρκώς εξαιρετικά
αποτελέσματα

• Ψεκασμός χημικού όπου χρειάζεται
και μόνο.

• Με ταχύτητα 360στροφών / λεπτό
μειώνει στο ελάχιστο την
εξαντλητική χειρωνακτική εργασία

• Απόσβεση της επένδυσής σας
εντός 3 μηνών

• Οι χρήστες απολαμβάνουν τη
χρήση του MotorScrubber, διότι
είναι απλή και εύκολη

• Απλά χειριστήρια, εύκολη
πρόσβαση στην μπαταρία του
μηχανήματος

• 100%* αδιάβροχο

PROWASH
Οι εξωτερικές επιφάνειες ήταν πάντα  προβληματικές περιοχές 
για καθαρισμό. Οι χειρωνακτικές μέθοδοι είναι  συνήθως 
επίπονες, χρονοβόρες και με απογοητευτικά αποτελέσματα. 
Για τον λόγο αυτό  δημιουργήθηκε το MotorScrubber ProWash. 
Το ProWash είναι ένα καινοτόμο, πρωτοποριακό μηχάνημα 
που επιτρέπει τον μηχανικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών 
με βούρτσα με ταυτόχρονο ψεκασμό χημικού καθαρισμού 
κατ΄επιλογή. 

Πώς λειτουργεί: 

Ψεκάζουμε το χημικό στην ψηλότερη πλευρά της επιφάνειας 
που θέλουμε να καθαρίσουμε, μετακινούμε το ProWash στη 
βρόμικη επιφάνεια από τη μια πλευρά στην άλλη, με την 
περιστροφική του βούρτσα να αναλαμβάνει τη δύσκολη 
δουλειά, ενώ ταυτόχρονα το καθαριστικό, λόγω της βαρύτητας, 
απλώνεται στην επιφάνεια που καθαρίζουμε βοηθώντας στο 
τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ξεπλένουμε με καθαρό νερό 
και είμαστε έτοιμοι. Ο καθαρισμός που προκύπτει από την 
περιστροφική κεφαλή του ProWash με 360 στροφές / λεπτό 
είναι απίστευτος, ικανός να αντιμετωπίσει κάθε βρομιά. 
Συνιστάται για τον καθαρισμό νάιλον επιφανειών – επενδύσεων 
σε εστιατόρια, καφετέριες, εξοχικά, υλικών μουσαμά σε 
φορτηγά, υδρορροών, διαφημιστικών πινακίδων και γενικά σε 
μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά, τρένα, λεωφορεία, 
αεροσκάφη, πλοία κλπ. Για ένα επαγγελματικό σύστημα 
καθαρισμού ικανό για όλα, το ProWash είναι η μόνη επιλογή. ΚΩΔΙΚΟΣ: MSPROWASH

Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, βλ. Σελίδα 19 | *Εφαρμογή Οδηγιών
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ΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΑΝΕΤΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΛΑΒΗ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΙΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΗ 

100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ, 
360 στροφών / λεπτό 

ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ  
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΣΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

JET

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  
ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΡΟΤΣΙ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΧΩΡΑΕΙ ΔΥΟ ΦΙΑΛΕΣ 25L (6,6GAL) 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 20Μ (65ΤΡ) 
ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΥΚΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
5L (1,3GAL) 

ΑΝΤΙΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΛΑΒΗ 

ΛΑΒΗ ΑΠΟ 
ΜΑΛΑΚΟ 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

11
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MOTORSCRUBBER DOCK 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΦΥΛΛΑΣΟΥΝ ΤΟ 
MOTORSCRUBBER  ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΟ 
MOTORSCRUBBER ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 

ΑΠΛΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ, 
ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΚΚΡΕΜΕΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

FORCE
Μεταμορφώστε μια 
πλυστική δαπέδου στο 
απόλυτο μηχάνημα 
καθαρισμού
Τα μεγάλα εμπορικά κτήρια διαθέτουν στην πλειονότητά τους 
μηχανήματα πλύσης – στέγνωσης για τον καθαρισμό των μεγάλων 
επιφανειών τους. Τα μηχανήματα αυτά έχουν μεγάλες δεξαμενές 
νερού και μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας, ώστε να 
εξασφαλίζεται τόσο η απρόσκοπτη λειτουργία τους, όσο και ο 
βαθύς καθαρισμός. Το πρόβλημα προκύπτει ωστόσο με τις πιο 
μικρές επιφάνειες των κτηρίων, όπως οι σκάλες, οι τουαλέτες, οι 
χώροι κάτω από τα γραφεία και τα τραπέζια και γενικά εκεί όπου 
τα μεγάλα μηχανήματα δεν χωρούν λόγω μεγέθους. Μέχρι σήμερα 
το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την αγορά ξεχωριστού 
μηχανήματος καθαρισμού, μικρότερου σε διαστάσεις, με 
αποτέλεσμα αυξημένο κόστος κτήσης, αυξημένα εργατικά κόστη, 
και συχνά ελλιπή καθαρισμό με  αναποτελεσματικά μέσα, όπως το 
απλό σφουγγάρισμα. 
Η λύση πλέον ονομάζεται MotorScrubber Force, ένα εξαιρετικό 
μηχάνημα βαριάς χρήσης, που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε 
πλυστική μηχανή δαπέδου, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Ως 
αποτέλεσμα, μπορείτε πλέον να καθαρίζετε και να στεγνώνετε 
οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμα και στις πιο στενές περιοχές, όπου 
κανένα μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το Motorscrubber 
Force συνδέεται με την πλυστική δαπέδου μέσω ενός εύκαμπτου 
σωλήνα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί τις 
μπαταρίες και τους κάδους νερού του υπάρχοντος μηχανήματος. 
Έτσι, το μηχάνημα σας αποκτά διπλή χρήση, με ελάχιστο επιπλέον 
κόστος. Το Force προσφέρει απίστευτη ευελιξία και πλεονεκτή-
ματα. Ενώ το μηχάνημα χρησιμοποιείται για την πλύση – 
στέγνωση μεγάλων επιφανειών, είναι πολύ εύκολη η ενδιάμεση 
χρήση του για χώρους όπου το βασικό μηχάνημα απλά δεν χωρά. 
Διακόπτουμε τον καθαρισμό του μεγάλου χώρου / επιφάνειας, 
καθαρίζουμε τη μικρότερη – στενότερη επιφάνεια με το Force, το 
επανατοποθετούμε πάνω στο βασικό μηχάνημα και συνεχίζουμε. 
Καμία απώλεια χρόνου, εξαίρετο αποτέλεσμα κάθε φορά, 
καθαριότητα εφάμιλλη του βιομηχανικού καθαρισμού. Το Force 
κατασκευάζεται με τα καλύτερα υλικά ώστε να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη αντοχή στη χρήση, ενώ προσφέρεται σε πολύ ανταγω-
νιστική τιμή και σαφώς μικρότερη από ένα δεύτερο ανεξάρτητο 
μηχάνημα καθαρισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ: MSFORCE

ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΙΣΧΥ, 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ MOTORSCRUBBER 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΤΟΥ 
SCRUBBER ΣΑΣ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ 
30 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΕ ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ 
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ SCRUBBER Η ΤΟ 
MOTORSCRUBBER ΣΑΣ
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΕΦΑΛΗ 

100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ, 360 στροφών / λεπτό 

ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 
ΚΑΙ ΤΣΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΤΥΠΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (FLIP CLIP) 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ 
ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΑΝΕΤΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
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Το FORCE προσφέρει ακόμα περισσότερα

πλεονεκτήματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
μηχάνημα σε δευτερόλεπτα, πράγμα που σημαίνει ότι 
μπορείτε να καθαρίσετε τους μικρούς χώρους, καθώς 
περνάτε με την πλυστική μηχανή σας, χωρίς να 
υπάρχει απώλεια χρόνου για να επιστρέψετε στο 
ντουλάπι καθαρισμού και να πάρετε μία 
σφουγγαρίστρα ή ένα μικρότερο μηχάνημα. Είναι 
κατασκευασμένο με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και, όπου απαιτείται,  χρησιμοποιούνται 
πιο ανθεκτικά υλικά για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στη 
χρήση, όπως σφυρήλατο ή κατεργασμένο αλουμίνιο. 
Το Force προσφέρεται σε εξαιρετικά ανταγωνιστική 
τιμή, κοστίζοντας λιγότερο από την αγορά μιας 
αντίστοιχης μηχανής πλύσης – στέγνωσης για τον 
καθαρισμό αυτών των μικρών χώρων και μπορεί να 
τοποθετηθεί στην υπάρχουσα συσκευή σας σε 
λιγότερο από 30 λεπτά από εκπαιδευμένο τεχνικό. 
Έχει βραβευτεί με το ISSA Innovation Award και είναι 
ετοιμοπαράδοτο στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα.

 Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμ-
ματίσετε μια δοκιμή στο χώρο σας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 5232605 ή μέσω 
email στο cleaning@kafounis.gr 

ΣΥΝΔΕΣΤΕ - ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ
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HANDY
Το MotorScrubber Handy είναι ένα πρακτικό 
εργαλείο καθαρισμού, αδιάβροχο, επαναφορ-
τιζόμενο, συμπαγές σε διαστάσεις και εξαιρετικά 
ανθεκτικό στη χρήση. Ιδανικό για χρήση σε 
κουζίνες, μπάνια και καθαρισμό οχημάτων. 

Ο εργονομικός του σχεδιασμός επιτρέπει στον 
χρήστη να το χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και 
άνετα χωρίς καθόλου κόπο, για τον καθαρισμό 
πλακιδίων, αρμών, εσωτερικό φούρνων, ενώ 
εισχωρεί ιδανικά σε αυλάκια, γωνίες και σχισμές 
όπως πλακάκια, μεντεσέδες πόρτας, κουφώματα 
αλουμινίου, μπανιέρες και επιφάνειες εργασίας. 
Μια μικρή αλλά απαραίτητη προσθήκη στα εργαλεία 
καθαρισμού σας.

ΚΩΔΙΚΟΣ: MSHANDY

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εναλλάξιμες βούρτσες και τσόχες

• Πλήρως βυθιζόμενο σε νερό
(κατάταξη IPX7)

• Διακόπτης ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης εύκολης
πρόσβασης, στεγανοποιημένος

• Φινίρισμα με αντιολισθητικό λάστιχο
για βέλτιστη πρόσφυση

• Περιστροφική κεφαλή στις 180
στροφές / λεπτό

• Βάρος 300g (10oz) περίπου

• Διαστάσεις W75 x H150 x L245mm
(W2,9 x H5,9 x L9,6") περίπου

• Εύκολη πρόσβαση στη θήκη
μπαταρίας

• 1 ώρα χρόνος λειτουργίας / 3,5 ώρες
γρήγορης φόρτισης

• 500 κύκλοι φόρτισης (Πιστοποίηση
CE και ROHS)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΙΤ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ  ΚΩΔΙΚΟΣ: MSHSS

ΤΣΟΧΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ: MSHMR10  

(ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10)

ΚΙΤ ΑΠΑΛΟΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: MSHSB 
ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: MSHBAT  

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Εύχρηστη μονάδα, σκληρή 
βούρτσα, βούρτσα σχισμών, 
τσόχα καθαρισμού, υποδοχή 

τσόχας, φορτιστής 
μπαταρίας και μπαταρία 

λιθίου.
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ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Η πιο δημοφιλής και εύχρηστη 
βούρτσα μας προσφέρει μια 
εξαιρετική καθαριότητα σε όλα 
τα εσωτερικά και με λεία υφή 
δάπεδα και πλακίδια, χωρίς 
γρατσουνιές.  

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1041

ΒΟΥΡΤΣΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 
Ιδανική για βρόμικο σκυρόδεμα 
σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. 
Χρήση σε λάδια, λίπη, αποθέσεις 
τροφίμων και εξωτερικές 
επιφάνειες. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1039P

ΑΠΑΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
Ιδανική για τον καθαρισμό 
επαγγελματικών μοκετών με 
κοντό πέλος, σκαλοπατιών και 
για βαμένες ξύλινες επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1038

ΔΙΣΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΥ
Για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως 
για τον καθαρισμό οχημάτων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1030HD

ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & 
ΑΡΜΩΝ 
Η πιο σκληρή βούρτσα μας έχει 
λειαντικές τρίχες για βαθύ 
καθαρισμό πλακιδίων, ειδικά 
κεραμικών. Επίσης εξαιρετική για 
την αποκατάσταση των αρμών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1039TG

ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗΣ ΤΡΙΧΑΣ 
Αυτή η πολύ λεπτή βούρτσα είναι 
ιδανική για το ξεσκόνισμα των 
αεραγωγών και είναι ιδανική για 
καθαρισμό οχημάτων και 
εξωτερικών επιφανειών με το 
ProWash.

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1044

ΤΣΟΧΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 
Για γυαλί, καθρέφτες και 
γυάλισμα ανοξείδωτου χάλυβα, 
επίσης εξαιρετικό για τον 
καθαρισμό λεκέδων χαλιών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1053

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΣΟΧΑΣ 
Δίσκος Velcro για την 
προσάρτηση όλων των
πελμάτων μας. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1046

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΣΚΑΛΑΣ 
Είναι απαραίτητη για κάθε 
εγκατάσταση με σκάλες, 
βελτιώνοντας την υγιεινή των 
περιοχών μεγάλης κίνησης, με τη 
μείωση των ρύπων και των 
βακτηρίων που μεταφέρονται μέσα 
σε ένα κτήριο. Αυτή η μοναδική 
βούρτσα καθαρίζει το μέτωπο και 
το σκαλοπάτι, μειώνοντας 
ταυτόχρονα τον χρόνο 
καθαρισμού. Με τις ίδιες τρίχες, 
όπως η φανταστική βούρτσα 
μεσαίου τύπου, που προσφέρει 
εξαιρετική καθαριότητα σε όλες τις 
σκάλες, τα σοβατεπί και τις άκρες 
του διαδρόμου. 

JET + Βούρτσα σκάλας είναι ο 
τέλειος συνδυασμός για τον 
καθαρισμό σκαλοπατιών 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1049

CODE: MS1049

ΠΕΛΜΑΤΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 Κατάλληλα για όλα τα μοντέλα εκτός από το Handy 
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ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ 
Η σειρά των βασικών τσοχών μας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε 
χημικό καθαρισμό. 
Ιδανική για όλους τους τύπους σκληρού δαπέδου. 
Μαύρο, για αφαίρεση βερνικιού δαπέδου ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1060 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10 

Πράσινο, για καθαρισμό λιπαρών κουζινών / δαπέδων ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1062 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10 

Μπλε, για γενικό καθαρισμό δαπέδων ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1068 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10 

Κόκκινο για γυάλισμα σκληρών και ξύλινων δαπέδων ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1064 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10 

Λευκό, για στεγνό γυάλισμα σκληρών δαπέδων ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1066 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10

ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΣΟΧΑ 
ΑΠΟΞΕΣΗΣ 
Αυτό το εξαιρετικά λειαντικό 
υλικό είναι σε θέση να αφαιρέσει 
βερνίκι, χωρίς την ανάγκη 
χημικής ουσίας. Ιδανικό για την 
αποκατάσταση πολλών τύπων 
δαπέδου όπως βινυλίου, altro και 
άλλων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πάντα ολοκληρώστε 
πρώτα ένα δοκιμαστικό τμήμα. Αυτό 
το πέλμα θα κάνει το δάπεδο να είναι 
θαμπό, στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε το Twister™ 
Diamond για να δημιουργήσετε 
μια λάμψη.

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1069 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10

1500 GRIT

800 GRIT

3000 GRIT

800 GRIT

1500 GRIT

800 GRIT

1500 GRIT1500 GRIT1500 GRIT

3000 GRIT3000 GRIT

ΣΕΙΡΑ DIAMOND TWISTER™
Για Δάπεδα από Μάρμαρο, Βινύλιο, 
Terrazzo & Σκυρόδεμα. Απλά προσθέστε 
νερό. 

Λευκό Twister™ Καθαρισμός + 
Αποκατάσταση 
Βήμα 1: Αφαιρεί λεκέδες και γρατζουνιές 
δίνοντας ένα φρέσκο νέο στρώμα. 
ΚΩΔΙΚΟΣ: MS211763 

Κίτρινο Twister™ Δημιουργία Λάμψης 
Βήμα 2: Αρχίζει να δημιουργεί μια λάμψη. 
ΚΩΔΙΚΟΣ: MS211760 

Πράσινο Twister™ Λάμψη + Συντήρηση 
Βήμα 3: Προσθέτει λάμψη και 
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της 
επιφάνειας. 
ΚΩΔΙΚΟΣ: MS211759 

ΧΗΜΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 
Το χημικό κρυστάλλωσής μας έχει 
αναπτυχθεί και δοκιμαστεί για την 
ταχύτερη, υψηλότερη λάμψη, όταν 
χρησιμοποιείται με το MotorScrubber. 
Αυτό το ανθεκτικό χημικό δημιουργεί ένα 
προστατευτικό στρώμα με μια όμορφη 
λάμψη καθρέφτη. Ιδανικό για κρυστάλλωση 
σε μικρές επιφάνειες, όπως μαρμάρινα 
σκαλοπάτια, μπάρες, τραπέζια καφέ και 
πολυτελή μπάνια. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1072 ˝33fl oz˙

ΠΕΛΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 

Τσόχα από ανοξείδωτο ατσάλι για 
κρυστάλλωση μαρμάρου. Αυτή η απλή 
διαδικασία 2 βημάτων σάς επιτρέπει να 
επιτύχετε μια λάμψη καθρέφτη. Εφαρμόστε 
το χημικό κρυστάλλωσης στην επιφάνεια 
και τρίψτε μέχρι να στεγνώσει. 
Χρησιμοποιήστε ένα νέο πέλμα για να 
κλειδώσετε τη λάμψη και να δώσετε ένα 
εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα καθρέφτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1071 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 2



18

ΣΑΚΙΔΙΟ 
Το σακίδιο MS2000 σάς 
δίνει απόλυτη δυνατότητα 
μεταφοράς προσφέροντάς 
σας την ελευθερία να 
καθαρίζετε οπουδήποτε. 
Εάν θέλετε να εργαστείτε για 
περισσότερο από 4 ώρες, 
σας συνιστούμε να 
αγοράσετε μία ανταλλακτική 
μπαταρία για 8 ώρες. 
Μπορείτε να φορτίσετε την 
πρώτη, ενώ χρησιμοποιείτε 
τη δεύτερη, για απρόσκοπτο 
καθαρισμό όλο το 
εικοσιτετράωρο. Συμβατό με 
τα MS2000 και ProWash. 

(Δεν περιλαμβάνεται ο 
φορτιστής.)

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS3114C

ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠO ΠΙΤΣΙΛΙΕΣ 

Το σύστημα προστασίας από πιτσιλιές σάς επιτρέπει να διατηρείτε 
το νερό, το διάλυμα καθαρισμού και το σαπούνι ακριβώς εκεί που 
το θέλετε. Το προστατευτικό σάς δίνει μια «ζώνη εργασίας» 200° 
και προστασία από πιτσιλιές κατά 160°. 
Το κιτ περιλαμβάνει έναν βραχίονα προστασίας από πιτσιλιές και 
εκτροπέα 5cm / 2" και 15cm / 6".

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS3080

ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Προσφέρουμε δύο τύπους τσάντας μεταφοράς. Μία για τα πέλματα και 

τις βούρτσες σας και μία για το MotorScrubber για εύκολη μεταφορά 

μεταξύ εργασιών. 

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ MOTORSCRUBBER: ΚΩΔΙΚΟΣ: MS3065 
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: MS3060

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΛΑΒΕΣ 
Προσφέρουμε τρία μεγέθη λαβών έτοιμων να 
αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εργασία, πλήρως 
εναλλάξιμων στο μοντέλο MS2000. Επίσης, 
δοκιμάστε τη λαβή ελέγχου, που σας προσφέρει 
επιπλέον ευελιξία κατά τον καθαρισμό. 

ΚΟΝΤΗ, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ 
ΣΥΜΠΑΓΗΣ: 38CM // 15”
ΚΩΔΙΚΟΣ: MS3003 15 

ΜΕΣΑΙΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ: 70 140CM // 27,5" 55" 
ΚΩΔΙΚΟΣ: MS3003 30 

ΜΑΚΡΙΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΨΗΛΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ: 120 240CM // 47” 94” 
ΚΩΔΙΚΟΣ: MS3003 50 

ΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MS3004N 

ΤΣΟΧΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 
Χρησιμοποιώντας μόνο νερό 
αυτό το καταπληκτικό νέο 
υλικό απορροφά ακαθαρσίες 
από οποιαδήποτε λεία 
πλενόμενη επιφάνεια. 
Ιδανικό για πορώδη πέτρινα 
δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, 
δάπεδα βινυλίου, 
πλενόμενες βαμμένες 
επιφάνειες και αφαίρεση 
λεκέδων παπουτσιών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ: MS1070 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 5

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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MS2000 JET

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.8 Lb 12 Volt, 7 Ah σφραγισμένη μολύβδου 4.8 Lb 12 Volt, 7 Ah σφραγισμένη μολύβδου 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ώρες 3.5 ώρες

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 8 ώρες

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 7.5 "

ΑΠΟΔΟΣΗ 404 Ft2 / ώρα 472 Ft2 / ώρα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2244 Ft / ώρα 2621 Ft / ώρα

ΠΙΕΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 11 Lb = 4.48 Oz / Inch2 11 Lb = 4.48 Oz / Inch2

ΤΑΧ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΑΛ 360

ΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1096.3 mN.m 1096.3 mN.m

ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 3.3 Lb 3.8 Lb

ΒΑΡΟΣ ΣΑΚΙΔΙΟΥ ΠΛΑΤΗΣ 5.5 Lb 6.6 Lb

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MS2000L Π 6.7 x Υ 5.9 x Μ 62.9" N/A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MS2000M Π 6.7 x Υ 5.9 x Μ 44" W 6.7 x H 5.9 x L 44"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MS2000S Π 6.7 x Υ 5.9 x Μ 14.9" N/A

ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ N/A 116 PSI

ΑΝΟΙΚΤΗ ΡΟΗ ΑΝΤΛΙΑΣ N/A 1.3 Gal / Min

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MS2000 ΚΑΙ JET  

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ MOTORSCRUBBER

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 13.2 Lb 12 Volt, 22 Ah σφραγισμένη μολύβδου 4.8 Lb 12 Volt, 22 Ah σφραγισμένη μολύβδου

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πάνω από 8 ώρες 4 Hours (8 ώρες με 2 πακέτα πλάτης)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 5.5 ώρες 8 Hours

ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ (ΚΕΝΟ) 77 Lb N/A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ (ΚΕΝΟ) H 41" x W 20" x D 28" N/A

ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 160 PSI N/A

ΑΝΟΙΚΤΗ ΡΟΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 2.1 Gal / Min N/A

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ N/A 7.5"

ΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ N/A 1096.3 mN.m Ελαχ. 25W - Μέγ. 86W

ΤΑΧ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΑΛ N/A 360

ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ N/A 4.4 Lb

ΒΑΡΟΣ ΣΑΚΙΔΙΟΥ ΠΛΑΤΗΣ N/A 5.5 Lb

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PROWASH
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΗΠΑ (ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΠΑ) 
630 326 3107 
usaorders@motorscrubberclean.com 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & RoW (GMT) 
0044 (0) 114 478 8710 orders@motorscrubberclean.com 

Βρείτε τον πλησιέστερο προμηθευτή σας στο 
motorscrubberclean.com 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 
ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Σάρωση για να 
παρακολουθήσετε τα 
ενημερωτικά βίντεό μας 
How To 


