
Inga uppdrag är för svåra,
otroligt enkla att manövrera.

Easy Scrub Roto Orbital
Easy Scrub Roto Orbital Pro



Easy Scrub Roto Orbital/ 
Roto Orbital Pro
Inga uppdrag är för svåra, gedigna  
maskiner enkla att manövrera

Tradionella singelskurmaskiner ger ett ojämt grepp mot golvytanMed roterande orbital rörelse får du ett 
perfekt grepp

Med Easy Scrub Roto Orbital/Roto Orbital Pro  
får du ett perfekt grepp mot golvytan

OAVSETT VILKEN TYP AV RENGÖRING du har behov av så är 

Easy Scrub Roto Orbital/Roto Orbital Pro lösningen för er. Den 

klarar alla utmaningar och är betydligt enklare att manövrera än 

traditionella singelskurmaskiner.

EASY SCRUB ROTO ORBITAL/ROTO ORBITAL PRO är 

nyutvecklade singelskurmaskiner. Den viktigaste fördelen med 

maskinerna är den roterande orbitala rörelsen som förbättrar 

prestandan betydligt jämfört med traditionella singelskurma-

skiner. Tack vare principen med högfrekventa svängningar har 

maskinerna utmärkt stabilitet och manövrerbarhet trots att de 

väger ca 41/65 kg. Det gör dem också extremt användarvänliga 

och ger kortare inkörningstider för ovana operatörer.

VID ARBETEN SOM KRÄVER VATTEN gör man med Easy 

Scrub Roto Orbital/Roto Orbital Pro avsevärda vattenbesparingar 

eftersom det mesta av vattnet stannar inom skivområdet utan 

att sprida sig. Det skvätter dessutom mycket mindre jämfört 

med traditionella singelskurmaskiner.

TACK VARE SIN LÅGA STRÖMFÖRBRUKNING kan den också 

användas i kombination med en dammsugare som båda drivs av 

230V.

EASY SCRUB ROTO ORBITAL/ROTO ORBITAL PRO är inte 

bara rengöringsmaskiner utan ett rengöringssystem. Lätta att 

använda och med garanterat hög prestanda på alla typer av 

ytor. De är lätta att transportera och köra utan för stor ansträng-

ning för operatören. Easy Scrub Roto Orbital Pro är försedd med 

justerbara munstycken för att styra vattenförbrukningen.

Tack vare kombinationen av roterande och orbital rörelse stärks 

rengöringsförmågan. Traditionella singel-skurmaskiner ligger 

inte, speciellt vid sidoförflyttningar, jämnt an mot golvet, Kon-

centrerad sidobelastning kan också skada golvet och minska 

rengöringsförmågan. Med Easy Scrub Roto Orbital/Roto Orbital 

Pro är rengöringsområdet alltid konstant och tillbehöret alltid 

platt mot golvet, obalans undviks och produktiviteten ökar.

Den orbitala tekniken minskar belastningen på vår  

miljö genom att vattenförbrukningen kan minskas  

med upp till tio gånger jämfört med vanliga  

rengöringsmetoder. Minskad rengörings- 

medelförbrukning förbättrar dessutom också  

luftkvaliteten i slutna utrymmen.

Två rörelser i en:
roterande och  
orbital.



Singelskurmaskin med 
roterande orbital rörelse, 
430 mm skiva och 
direktdrift.

Easy Scrub  
Roto Orbital Pro

Easy Scrub  
Roto Orbital 

Betong Halksäkra golv Stegsäkra golv Marmor-/terazzogolv

LÄMPLIGA YTOR

Singelskurmaskin med 
roterande orbital rörelse,
430 mm skiva, direktdrift 
och försedd med juster- 
bara vattenmunstycken.

Textila golv Lackade/oljade trägolvPlast-/linoliummatta



Rondeller 
Traditionella mycket effektiva 
och hållbara rengörande eller 
polerande proffsrondeller.

Mikrofiberrondell
För alla typer av hårda golv som 
plast, linoleum, trä, marmor mm

Diamantrondeller 
Idealiska för rengöra och polera 
tex terazzo och marmorgolv 
men fungerar även extremt bra 
vid golvvård och underhåll.

Olika tillbehör för att utrusta din Easy Scrub Roto Orbital/Roto Orbital Pro för olika typer av underlag.

Rondellhållare med kardborre  
Kardborren är limmad över 
hela ytan som gör att rondellen 
sitter fast mycket bra även 
vid jobb med hög friktion 
som tex mattrengöring och 
golvunderhåll.

Rondellhållare för 
stålullsrondeller –
kristallisering 
Gummiytan är idealisk för 
kristalisering med stålullsrondell. 
Gummiytan på rondellhållaren 
säkerhetställer att stålullen inte 
fastnar i kardborren och ger en 
fin blank kristalliserad yta.

Rondellborste 
För rengöring av hårt smutsade 
ojämna golv, halksäkra golv 
som köksgolv, dusch, bad 
och simhallar, industri och 
betonggolv mm.

Mikrofiber rondell för  
textila golv 
Rondellen är gjord av microfiber 
och polyester vilket gör den 
idealisk även för mycket 
smutsiga textila golv.

Servi Teknik AB, Metodvägen 9, 435 33 Mölnlycke, Sweden
hans@serviteknik.se  |  www.serviteknik.se

Bomullsrondell 
Idealisk för rengöring av textila 
och hårda golv.
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