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Orbot har allt!
Fantastisk metod för alla typer av textilgolv

Tar bort besvärliga fläckar
Lyfter och vitaliserar mattluggen
Ekologiskt textilskydd med inkapslingssystem och låg fukthalt
Ljudlös metod ger möjlighet till dagstädning - minskade arbetskostnader
Förhindrar återsmutsning
Mattorna torkar på några minuter

Tar bort polish och vax
med enbart vatten

- Djuprengöring, inoljning eller
- Hårdvaxbehandling

Slipar och polerar sten
med enbart vatten

Ergonomiskt utformad

- Enkel att använda och i det närmaste ljudlös

1425
rpm
orbits
1725
RPM
Orbits

gånger i sekunden!

Orboten genererar tusentals små
cirklar som gör rent runt varje
fiber 24 gånger per sekund.

80

Rondell
Mattans
fibrer

RP

M

Suverän maskin för alla typer av trägolv

24

80 RP M

även de svåraste fogarna

RPM

Rengör kakel och klinker

80

-

Funktioner för ORBOT SprayBorg:
HOS Compact System – Orbot kan fällas ihop till 77 cm höjd vilket gör att
maskinen är lätt att transportera och förvara.

HOS Quick Connect Cord – Orboten levereras med
en snabbkopplingssladd för enkelt sladdmontage.

			
EasyFlip

H
 OS EasyFlip Base – Huvudet fälls upp
för snabbt och enkelt byte av rondell.

HOS Thumb-Touch Control Button System – Orboten startas
och sprayar med ett enkelt tumgrepp.

			

H
 OS Pad-Driver Sizes – En 17 tums Orbot
kan snabbt och enkelt omvandlas till en
23 tums maskin. En maskin passar alla
rondellalternativ.

HOS Velcro Driver Plate System (VDP) – Velcro Rondellhållare kan tas bort
och ersättas med en ny rondellhållare på några sekunder om den någonsin
blir utsliten.

HOS Big Wheels – Orboten levereras med 25 cm Jumbohjul för att klara alla
typer av trappor, steg, trottoarkanter, hål och eller andra hinder.

HOS Smooth-Glide System – Använd HOS Glider, Avlastningsskiva, för
att göra rengöringen mycket enklare än den redan är. De hjälper till vid
rengöring av, framför allt, långhåriga och ömtåliga mattor.

HOS Baby Weight – Orboten väger endast 45 kg, 63 kg med extravikter.

Twin Jet Anti-Drip
			
Spray System

HOS Vertical Handle – Vertikala handtag för bästa ergonomi .
HOS Motor – Orboten har en kraftfull motor på 1 Hp, 220 v/50 Hz) som
genererar 1425 orbiterande rörelser per minut. Orboten fungerar på 6
amperes säkringar i vägguttaget (10 ampere för vissa moment )
HOS Tough USA – Orboten är konstruerad för riktigt tuffa tag, ”Made in USA”

Tillbehör
Ett brett sortiment av tillbehör och rengöringsmedel
gör Orbot till maskinen för varje rengöringsjobb.
Besök www.orbotech.se för att se alla Orbots tillbehör.

HOS SprayBorg 3-gallon Cartridge
Bottle System – Skifta dunkar (11 liter)
med förblandade rengöringsmedel på
några sekunder. Det eliminerar kostsamt
spill och ger en avsevärt förbättrad
avverkningsgrad utan Tanka/Tömma.

HOS SprayBorg Flow-Control System – Styr sprayflödet på Orboten.
Inställningarna kan variera ifrån en droppe upp till 1,2 liter/minut.

Ett engagemang för kvalitet
och miljö.
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SuperZorb Pads

AkwaStrip pads

Weight & Brush Kit

Tile & Grout Brush

EnvironHP
Encapsulate Cleaner

Orboten bidrar till ett aktivt miljöarbete,
både genom sin konstruktion och sina
rengöringsmetoder.
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Orboten använder upp till 10 ggr mindre
vatten jämfört med andra rengöringsmetoder
för textilgolv, och på övriga golv kan man ta
bort smuts, avlagringar, polish och vax med
enbart vatten

OrboTech Sweden AB, Box 327, 851 05 Sundsvall
Tfn: 08-505 884 00, 060-789 05 90
E-post: info@orbotech.se www.orbotech.se

