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INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT

®



Schrobmachines
Grande Brio

Model Type Werkbreedte Zuigmond-
breedte

Capaciteit Werktijd Watertank

Grande Brio 35 B 1 x 350 mm 420 mm 1050 m²/u > 1 30’ uur 16 (18) l

Grande Brio 35 E 1 x 350 mm 420 mm 1050 m²/u ∞ 16 (18) l

Grande Brio 45 B 1 x 450 mm 650 mm 1800 m²/u > 2 30’ uur 40 (45) l

Grande Brio 45 BT 1 x 450 mm 650 mm 2250 m²/u > 2 30’ uur 40 (45) l

Grande Brio 45 E 1 x 450 mm 650 mm 1800 m²/u ∞ 40 (45) l

Grande Brio 55 B 2 x 290 mm 650 mm 1800 m²/u > 2 30’ uur 40 (45) l

Grande Brio 55 BT 2 x 290 mm 650 mm 2750 m²/u > 2h 30’ uur 40 (45) l

Grande Brio

Deze compacte achterloop modellen zijn ontwikkeld om kleine tot middelgrote vervuilde 
vloeroppervlakten te reinigen. Door het compacte formaat, eenvoudige bedieningen en 
ergonomische handgrepen kom je met deze machines zelfs op de meest lastig schoon te 
maken plekken. 

De grote capaciteit van 2 aparte polyethyleen schok-en corrosiebestendige tanks zorgen voor 
lange werktijden. De borstel(s) met krachtige motor(en) geven een perfect schrob-zuig resultaat.

	Wendbaar model met 1 borstel
	Borsteldruk 28 kg
	Verkrijgbaar op accu of 230V
	Inklapbare handgrepen voor   
 makkelijk transport
	Zeer compact
	Ideaal voor kleine ruimtes
 

Grande Brio 35 Grande Brio 45 Grande Brio 55

	Wendbaar model met 1 borstel
	Borsteldruk 30 kg
	Verkrijgbaar op accu of 230V
	Extra brede zuigmond
	40 liter tank voor langdurig gebruik
	Ideaal voor middelgrote ruimtes
 

	Wendbaar model met 2 borstels
	Borsteldruk 35 kg
	Wielaandrijving
	Verkrijgbaar op accu
	Extra brede zuigmond
	40 liter tank voor langdurig gebruik
	Ideaal voor middelgrote ruimtes

Extra accessoires: padhouders en diverse kleuren en maten reinigingspads.

TSM is een fabrikant van professionele schrobmachines. Deze machines kenmerken zich door een uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding, degelijke en betrouwbare constructie met een eenvoudige bediening.
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De TSM Grande Brio schrobmachines zijn ideaal voor het snel reinigen van verschillende soorten vloeren zoals, 
tegels, beton, kunsthars en kunststof. Doordat de machine tegelijk de vloer schrobt en het water afzuigt krijg je in 1 
werkgang zelfs bij sterk vervuilde vloeren direct een schoon en droog resultaat. De Grande Brio machines geschikt 
voor werkplaatsen, winkels, scholen, zwembaden en sportaccommodaties.



Schrobmachines
Grande Brio Ride-on

Grande Brio Ride-on

De Grande Brio Ride-on modellen kenmerken zich door een overzichtelijke zitpositie en 
zijn speciaal ontworpen voor het reinigen van zwaar vervuilde en zelfs ongelijke vloeren in 
grote ruimtes. Door de grote tankinhoud en accu hebben deze schrob-zuigmachines een 
werkduur van ruim 3 tot 5 uur, afhankelijk van het model.

Daarnaast hebben de machines een handig klein stuurwiel en ergonomische zit voor een 
comfortabele bediening en houding tijdens het schoonmaken. Door de eenvoudige toegang tot 
de zuigmotor, accupakket en acculader maken service aan de machine eenvoudig en snel uit te 
voeren en verzekeren een langere levensduur. Daarnaast is de Grande Brio Ride-on ook veilig in 
gebruik door trommelremmen op achterwielen. Al deze gebruiksvriendelijke elementen maken 
de Grande Brio Ride-on een zeer efficiënte, veilige en zeer degelijke opzit-schrobmachine.

	Middelgrote tankinhoud en accu
	Verkrijgbaar met 2 of 4 borstels
	Borsteldruk 20 - 28- 35 kg
	Ideaal voor kleinere ruimtes
	Voor zwaar vervuilde vloeren
	Geschikt voor standaard deuren 80 cm  
 (GB 550- 650)
 

	Grote tankinhoud en accu
	Verkrijgbaar met 2 of 4 borstels
	Borsteldruk instelbaar 
 0 - 45/0-55/0-65 kg.
	Voor zwaar vervuilde vloeren
	Ideaal voor grote commerciële en   
 industriële ruimtes
 

	Voorzien van 2 cilindrische borstels
	Borsteldruk instelbaar 0 - 30/0- 50 kg 
	Tegelijk vegen en Borstelen
	Grote tankinhoud en accu
	Voor normaal vervuilde vloeren
	Ideaal voor kleine (C 62) tot grote 
 (C 82) ruimtes

Grande Brio Ride-on 75 Grande Brio Ride-on 115 Grande Ride-on Combi

Extra accessoires: padhouders en diverse kleuren en maten reinigingspads. 

Model Type Werk-
breedte

Zuigmond-
breedte

Capaciteit Werktijd Watertank

Grande Brio Ride-on 75 BT 550  650 mm 3000 m²/u > 3 uur 75 (80) l

Grande Brio Ride-on 75 BT 650  750 mm 3250 m²/u > 3 uur 75 (80) l

Grande Brio Ride-on 75 BT 800  850 mm 4000 m²/u > 3 uur 75 (80) l

Grande Brio Ride-on 115 BT 650 650 mm 3250 m²/u > 5  uur 115 (125) l

Grande Brio Ride-on 115 BT 750 750 mm 3750 m²/u > 5  uur 115 (125) l

Grande Brio Ride-on 115 BT 1100 850 mm 5500 m²/u > 5  uur 115 (125) l

Grande Brio Ride-On Combi BT 62 850 mm 3200 m²/u > 3 uur 75 (80) l

Grande Brio Ride-On Combi BT 82 850 mm 4100 m²/u > 5 uur 115 (125) l
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Model Art. nr Vermogen Toerental Aandrijving Werkbreedte Aansluiting 

MS 13 008.500 1300 W 140 RPM Tandwielen 330 mm 1-230/50

MS 17 008.502 1300 W 140 RPM Tandwielen 430 mm 1-230/50

MS 17-2000 008.506 2000 W 140 RPM Tandwielen 430 mm 1-230/50

MS 20 008.518 2000 W 140 RPM Tandwielen 505 mm 1-230/50

MS Schijfboenmachines

MS 13 MS 17 MS 20

Een boenmachine maakt het behandelen en onderhouden van vloeren een stuk gemakke-
lijker. Boenen met een boenmachine kost minder tijd en vereist geen zwaar werk, in plaats 
van gebukt of op de knieën de vloer behandelen. De boen machines zijn geschikt voor alle 
houten vloeren, maar ook voor andere harde vloeren zoals tegels en laminaatvloeren. 
De steelstofzuiger en reinigingsmiddel tank(optie)laten zich eenvoudig plaatsen, waarmee 
een uitzonderlijke combinatie ontstaat van boenen en/of zuigen.

Model Art. Nr Vermogen Toerental Aandrijving Werkbreedte Aansluiting 

MS 17 FAST 008.508 2000 W 300 RPM Tandwielen 430  mm 1-230/50

MS 20 FAST 008.504 2000 W 300 RPM Tandwielen 505 mm 1-230/50

MS 17 DUAL 
SPEED

008.503 1600 W 180 / 400 
RPM

Tandwielen 430 mm 1-230/50

MS Fast & Dual Speed

MS 17 FAST MS 20 FAST

De MS fast boenmachines zijn uitermate geschikt in situaties waarin de machine wordt ingezet voor meerdere werkzaamheden. Voor het 
schrobben zet u de machine in het lage toerental (180 tpm) (MS 17 Dual speed). Bij het polijsten en poetsen van een vloer zet u de machine in 
het hoge toerental (400 tpm). De eenschijf boenmachines zijn uitgevoerd met 7 meter electro kabel. Boenmachines worden geleverd zonder 
padhouder of schrobborstel. Extra accessoires: diverse soorten schrobborstels, schuurborstels, schuurpapier en reinigingspads in diverse kleu-
ren en maten.


