
RCM® vloerreiniging

VEEGMACHINES EN SCHROBMACHINES

tech



Veegzuigmachines
assortiment

Slalom 
Meest compacte veegzuigmachine in een zituitvoering. 
Met 2 telescopische voor borstels en het DustBuster® 
stofafzuigsysteem. Voor  binnen, buiten of op tapijt. 
Optie: met stofzuiger.

Atom Plus 
Zeer wendbare veegmachine in een zituitvoering. 
Met standaard 2 voorborstels en het  DustBuster® 
stof afzuigsysteem. Optie: hooglos of stofzuiger. 

Alfa 
Meest compacte veegzuigmachine, met een uniek 
dubbel-borstelsysteem en een  soepele aandrijving. 
Voor binnen, buiten én op tapijt. 

Brava 800-900-1000 
Drie zeer wendbare veegzuigmachines met krachtige 
stofafzuiging en rechter  zijborstel. Met eigen rij aandrijving, 
geschikt voor binnen, buiten en op tapijt. 

Brava 800-900-1000 
Drie zeer wendbare veegzuigmachines met krachtige 
stofafzuiging en rechter  zijborstel. Met eigen rij aandrijving, 

Zeer wendbare veegmachine in een zituitvoering. 
Met standaard 2 voorborstels en het  DustBuster®

stof afzuigsysteem. Optie: hooglos of stofzuiger. 

� � Maximum veegbreedte: 650 mm 
� � Filteroppervlak: 2,3 m2 
� � Inhoud vuilvergaarbak: 40 liter  

� �  Maximum veegbreedte: 1100 mm 
� � Filteroppervlak: 3 m2 
� � Inhoud vuilvergaarbak: 50 liter

� � Werkbreedte: 780 / 870 / 970 mm 
� � Filteroppervlak: 2,25 - 3,5 m2 
� � Inhoud vuilvergaarbak: 40 - 60 liter 

� �  Maximum veegbreedte: 1250 mm 
� � Filteroppervlak: 6 m2 
� � Inhoud vuilvergaarbak: 95 liter



R850 
Compacte machine met grote werkbreedte en laaglos-systeem. 
Voor grote vloeroppervlakken met middelzware vervuiling. Krachtige 
aandrijf motor en standaard voorzien van 2 telescopische voorborstels 
met DustBuster® stofafzuigsysteem. Optie: 36V stof-en waterzuiger 

Otto    Nove
Middelgrote veegzuigmachines met standaard een hooglos 
systeem, 2 mee bewegende  voorborstels en het DustBuster® 
stofafzuigsysteem. 

Boxer    SuperBoxer
Krachtige veegzuigmachines voor grotere oppervlakken en
hoge werksnelheid. Standaard 2 meebewegende voorborstels
en het DustBuster® stofafzuigsysteem. Groot filteroppervlak, 
voor een lange standtijd.

Mille    Duemila
Zeer krachtige veegzuigmachines voor de grote oppervlakken 
en hoge werksnelheid. Standaard 2 pendelende voorborstels
en het DustBuster® stofafzuigsysteem. Zeer groot filter, voor 
een lange standtijd.

� � Maximum veegbreedte: 1400 - 1540 mm 
� � Filteroppervlak: 6 - 8 m2 
� �  Inhoud vuilvergaarbak: 
130 - 160 liter

� � Maximale werkbreedte: 1400 mm
� � Filteroppervlak: 6 m2 
� � Inhoud vuilvergaarbak: 120 liter

� �  Maximum veegbreedte: 1550 mm
� � Filteroppervlak: 9,6 - 11,5 m2

� �  Inhoud vuilvergaarbak: 
240 - 300 liter 

� �  Maximum veegbreedte: 1700 - 1900 mm
� � Filteroppervlak: 13,5 - 16,6 m2

� �  Inhoud vuilvergaarbak: 
350 - 400 liter

 Maximum veegbreedte: 1700 - 1900 mm
Filteroppervlak: 13,5 - 16,6 m2

 Inhoud vuilvergaarbak: 

  Duemila
Zeer krachtige veegzuigmachines voor de grote oppervlakken 
en hoge werksnelheid. Standaard 2 pendelende voorborstels

 Maximum veegbreedte: 1550 mm
Filteroppervlak: 9,6 - 11,5 m2



Schrobzuigmachines
assortiment

Kilo 
De meest compacte schrobmachine voor zittende 
bestuurder. Met automatische borstel en waterstop. 
Centrale schrobborstel met direct volgende dweilbalk.

Go 
Een compacte schrobzuigmachine met 
electro- aandrijving. Met automatische 
borstel-en waterstop. 

Mega I    Mega II
Wendbare schrobzuigmachine voor meelopende 
bestuurder, met traploze rijregeling en automatische 
borstel  en waterstop. Voorzien van schijfborstels 
of walsborstels met veegsysteem. Optie: INOX 

Bit    Byte
Zeer compacte schrobzuigmachines. 
Eenvoudige hand bediening, met 
 batterij of met snoer voor 220V. 
Bezit een centrale schrobborstel. 

� � Maximum schrobbreedte: 385 - 460 mm 
� � Tankinhoud: 10 - 30 liter 
� � Dweilbreedte: 600 - 750 mm

� �  Maximum schrobbreedte: 540 - 800 mm
� � Tankinhoud: 70 - 100 liter
� � Dweilbreedte: 745 - 965 mm

De meest compacte schrobmachine voor zittende 

Tankinhoud: 70 - 100 liter
Dweilbreedte: 745 - 965 mm

� � Maximum schrobbreedte: 530 mm 
� � Tankinhoud: 48 liter 
� � Dweilbreedte: 745 mm

� � Maximum schrobbreedte: 530 mm
� � Tankinhoud: 65 liter
� � Dweilbreedte: 600 mm

Bezit een centrale schrobborstel. 

Maximum schrobbreedte: 385 - 460 mm 
Tankinhoud: 10 - 30 liter 
Dweilbreedte: 600 - 750 mm

Kilo 
Een compacte schrobzuigmachine met 
electro- aandrijving. Met automatische 

Maximum schrobbreedte: 385 - 460 mm 

Dweilbreedte: 600 - 750 mm

bestuurder. Met automatische borstel en waterstop. 
Centrale schrobborstel met direct volgende dweilbalk.

De meest compacte schrobmachine voor zittende De meest compacte schrobmachine voor zittende 

Dweilbreedte: 745 - 965 mm

De meest compacte schrobmachine voor zittende De meest compacte schrobmachine voor zittende 



Drive 
Wendbare schrobzuigmachine voor middelgrote 
oppervlakken. Met automatische  borstel-en waterstop. 
Met schijfborstels òf walsborstels met veegsysteem. 

Jumbo  
Krachtige schrobzuig machine. Grote tankinhoud, dus 
lange standtijd. Met  automatische borstel-en waterstop. 
Met schijf borstels òf walsborstels met veegsysteem. 

Elan  
Compacte schrobzuigmachine voor zittende 
bestuurder. Met automatische  borstel-en waterstop. 
Met schijfborstels òf walsborstels met veegsysteem. 

Tera 
Schrobzuigmachine voor zware inzet en grote oppervlakken. 
Uitgevoerd met dubbele vacuummotoren. Voorzien van 
schijfborstels of walsborstels met veegsysteem. Alle functies 
gecombineerd onder 1 drukknop.

Wendbare schrobzuigmachine voor middelgrote 
oppervlakken. Met automatische  borstel-en waterstop. 
Met schijfborstels òf walsborstels met veegsysteem. 

Tera 

Met schijfborstels òf walsborstels met veegsysteem. 

� � Maximum schrobbreedte: 700 - 800 mm 
� � Tankinhoud: 120 liter 
� � Dweilbreedte: 1060 mm

� �  Maximum schrobbreedte: 
600 - 800 mm 

� � Tankinhoud: 100 liter 
� � Dweilbreedte: 770 - 960 mm

� �  Maximum schrobbreedte: 
860 - 1000 mm

� � Tankinhoud: 195 liter 
� � Dweilbreedte: 1100 mm

� �  Maximum schrobbreedte: 
1100 - 1300 mm

� � Tankinhoud: 300 liter
� �  Dweilbreedte: 
1200 - 1360 mm



RCM Veegmachines werken volgens het over-de-kop principe. 
Deze constructie biedt vele voordelen. Alle machines zijn geheel  
compleet uitgevoerd maar kunnen daarnaast naar wens worden 
voorzien van diverse handige opties om de machine aan te 
passen aan elke taak.

Veegzuigmachines

Groot filteropper-
vlak, voor stofvrij 
werken

Zeer compact 
en wendbaar

Zeer goed 
zicht op de vloer

Geen 
stofontwikkeling

DustBuster 
stofafzuiging

Sterk en 
betrouwbaar

Stuurwiel

Stuurwiel

RCM

Conventioneel

Uitstekend zicht op de werkvloer
De bestuurderspositie, voorop de 
machine, geeft een goed zicht op 
de werkvloer. Hierdoor vermindert de 
kans op schade door aanrijdingen.
 

DustBuster systeem
Alle zitmodellen bezitten het unieke 
en ook gepatenteerde ‘Dustbuster’ 
stofafzuigsysteem. Door deze dubbele 
stofafzuiging wordt het stof reeds aan 
de voorzijde onder de machine opge-
vangen, waardoor niet alleen de hoofd-
borstel, maar ook de zijborstels stofvrij 
kunnen werken. 

Korte draaicirkel
Het stuurwiel is zodanig 
geplaatst dat de machine 
een zeer korte draaicirkel 
heeft en achter niet uitzwenkt.

DustBuster stof afzuiging, 
standaard op alle zitmodellen

Betere vullingsgraad
Het vuil wordt achterwaarts in de 
vuilvergaarbak ingeworpen en 
deze kan daarom veel efficiënter 
gevuld worden. 



Schrobzuigmachines

Walsborstels met 
ingebouwd veegsysteem

Traditionele schijf borstels, 
tevens geschikt voor 
montage van pads

RCM schrobmachines zijn naar keuze leverbaar met traditionele 
schijfborstels of met walsborstels met een ingebouwd veegsysteem. 
Alle machines (excl. de Bit) zijn uitgevoerd met een eenvoudig te 
wisselen en 4-zijdig te gebruiken dweilrubber. In plaats van schijf-
borstels kunnen voor een intensieve reiniging ook uitwisselbare 
pads gemonteerd worden.

Alle schrobmachines zijn ontworpen vanuit de gedachte om een uit-
stekende reinigingskwaliteit te koppelen aan de eis om het werk voor 
de operator zo eenvoudig mogelijk te maken. Een goede ergonomie, 
eenvoudig onderhoud en lage productiekosten zijn daarom standaard 
bij alle machines.

Naast de zeer complete standaarduitrusting is elke machine te 
voorzien van vele opties naar keuze. Alle machines kunnen op 
deze manier optimaal worden aangepast aan de specifieke eisen.



De Prijs
Maar welke 

prijs?

Verlaag uw Totale Operationele  
Kosten met UniCarriers
We zijn het eens. De prijs is doorslaggevend, of om nog  
specifieker te zijn: uw Totale Operationele Kosten.
De truck en zijn prestaties spelen een belangrijke rol, het  
verschil wordt gemaakt in het advies en de ondersteuning  
om uw logistieke operatie zodanig te optimaliseren zodat  
u de beste waarde voor uw geld krijgt.
Dat is – wat op lange termijn – een winnaar maakt.

Unicarriers Netherlands B.V. behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of specificaties beschreven in deze brochure te wijzigen en/of om de productie van de individuele  
modellen te stoppen. De kleuren van geleverde trucks kunnen enigszins afwijken van die in deze brochure. Genoemde specificaties zijn bepaald op basis van standaard condities; afhankelijk van operationele 
omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwijken. De specificaties voor verschillende landen kunnen variëren afhankelijk van lokale marktomstandigheden. Vraag uw dealer om u 
te informeren voor uw bedrijfssituatie. Niet alle accessoires weergegeven op foto’s zijn standaard.

unicarrierseurope.com/nl
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