
Een machine speciaal voor het reinigen van trappen, 
kleine ruimtes en het afwerken van randen.

De Mi-tor is uitermate geschikt voor alle kleine, moeilijk 
bereikbare oppervlaktes die gereinigd dienen te worden. 
De machine is inzetbaar ten behoeve van onderhoud, diepe 
reiniging en polijsten.

Door de diverse pads en accessoires, die op de Mi-TOR ge-
plaatst kunnen worden, is de machine voor bijna alle situaties 
inzetbaar. 

In combinatie met de platform kit, kan de machine zelfs hele-
maal met de hand gebruikt worden, zonder de uitschuifbare 
hendel. Hierdoor kunnen er nog diversere oppervlaktes bereikt 
worden.

Mi-TOR

Druk van 10 Kg: 
De Mi-TOR maakt 3.300 excentrische 
bewegingen per minuut en heeft een 
borsteldruk van 10 kg. Dit betekent dat de 
Mi-TOR dezelfde druk levert per vierkante 
cm als een grote excentrische machine 
van 75 kg.

Ergonomische bediening: 
De ergonomisch vormgegeven hendel kan 
alle kanten op roteren, tot 180° zijwaarts 
en 90° naar achteren.De hendel kan 
eenvoudig worden ontgrendeld met voet 
bediening. Tevens is de hendel in te stellen 
op elke hoogte tot en met 135 cm.
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Technische data Mi-TOR
Voeding                                                                   V/Hz 230/50
Vermogen                                                                     W 100
Afmetingen Pad                                                       mm 250 x 135
Afmetingen Padhouder Plaat                                mm  250 x 115
Gewicht                                                                       Kg  10

Aandrijving  direct

Oscillaties per minuut                                              no. 3300

Afmetingen (LxBxH)                                              mm 270 x 115 x 130

Totale hendel lengte                                                mm Van 970 tot 1350

Voor meer informatie of voor een demo, 
neem gerust contact op:

Armada Reinigingssystemen
Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg

Tel: +31 (0)70 33 50 381

www.armada.nl
info@armada.nl
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Mi-TOR

Behaal perfecte resultaten, op elke 
plek. Essentieel voor het afmaken 
van randen en hoeken van de te 
reinigen oppervlaktes.

Excentrische beweging:
De excentrische beweging genereert een 
constante rotatie, wat zorgt voor meerdere 
passages over dezelfde plek in dezelfde tijd.

Pads: 
De pads hebben een afmeting van 25 x 13,5 
cm en zijn in diverse kleuren en variaties 
beschikbaar.

Er is een starter kit beschikbaar met 4 pads 
in verschillende kleuren. Zo kan er eerst 
getest worden voordat de beste optie ge-
kozen wordt.

Ook is er een complete set diamant pads le-
verbaar. Deze set voorziet in 4 kleuren pads 
in aflopende korrel grootte. Gebruik deze 
volgens het 1-2-3-4 stappen principe en ein-
dig met een perfect gereinigd en gepolijst 
oppervlak.


