LEVERINGSPROGRAMMA VLOERREINIGINGSMACHINES

HEAVY DUTY CLEANING EQUIPMENT, HANDMADE IN THE USA
RPS Corporation USA is de fabrikant van TomCat en heeft zich sinds de oprichting in 1986 gespecialiseerd in het ontwerpen en
produceren van reinigingssystemen. Voor dit gepassioneerde familieconcern staat de relatie nog centraal en wordt goed geluisterd naar
de echte wensen van de markt. Het uiteindelijke doel hierbij is machines te ontwerpen die een betere prestatie neerzetten en een lange
levensduur hebben tegen zo laag mogelijke gebruikskosten.
TomCat produceert geen standaard reinigingsmachines maar biedt meerwaarde in veel vormen. Niet voor niets heeft TomCat
wereldwijd een reputatie opgebouwd als fabrikant van de zwaarst gebouwde reinigingssystemen die in het marktsegment beschikbaar
zijn. Meer dan 400 distributeurs in meer dan 40 landen delen de TomCat passie en bedienen een groot netwerk van tevreden TomCat
gebruikers. Het Europese support-office is gevestigd in Nederland waar vandaan ook de Benelux markt wordt bediend.

UNIEKE ONDERSCHEIDENDE CONSTRUCTIE
TomCat maakt bij de productie van alle modellen gebruik van uitsluitend Amerikaanse kwaliteitscomponenten. Het design is zeer
eenvoudig en toegankelijk voor onderhoud en reiniging. De machines worden liever wat zwaarder geconstrueerd dan in werkelijkheid
nodig is, dit resulteert in een hoge mate van betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten.

DE PLUSPUNTEN
●

Chemievrij “green clean” concept.

●

Onverwoestbare constructie.

●

Eenvoudige elektronica zonder tiptoetsen.

●

Krachtige onderhoudsvrije rij-aandrijvingen.

●

Zware motoren voor een sterke prestatie.

●

Instelbare borsteldruk voor goed resultaat.

●

Toegankelijk voor schoonmaak en service.

●

Uniek zuigsysteem bespaart kosten.

●

Laag geluidsniveau.

●

Grote accucapaciteit.

●

7 jaar garantie op de watertanks.

TOT 3 JAAR GARANTIE!

KEUZE UIT DRIE SCHROBSYSTEMEN

DISK

EDGE

CILINDRISCH

●

Ronde diskborstel(s).

●

Cilindrische borstels.

●

Excentrisch bewegende vloerpad.

●

Zeer weinig onderhoud.

●

Veegt en schrobt in een arbeidsgang.

●

Werkt tegen de kant en in de hoek.

●

Ook voor oneffen vloeren.

●

Tijdwinst.

●

Gebruikt 70% minder water en chemie.

●

Agressief resultaat.

●

Agressief resultaat.

●

Chemievrij strippen in een arbeidsgang.
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EDGE SNOERMACHINES
Het Edge concept is oorspronkelijk ontworpen voor het chemievrij strippen van waslagen. Door dit concept kunnen waslagen van plint
tot plint worden gestript met een tijdsbesparing tot wel 50%. Daarnaast worden de risico’s van de agressieve chemicaliën volledig
uitgesloten. Ook is het Edge concept in te zetten voor veel andere werkzaamheden. Zo is het zeer geschikt voor schoonmaken van
uiteenlopende vloeren, door de excentrische beweging is het resultaat vaak beter en sneller te halen. Tevens kan het Edge concept
worden ingezet voor het herstellen van natuursteen en het schuren van houten vloeren.

MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR!
●

Chemievrij strippen van waslagen.

●

Schoonmaken van alle soorten vloeren.

●

Schoonmaken van voegen.

●

Slijpen en polijsten van natuursteen vloeren.

●

Herstellen van glans op uiteenlopende vloeren.

●

Schuren van houten vloeren.

●

Tapijtreiniging met bonnet methode.

●

Breed assortiment vloerpads.

MODEL/SPECIFICATIES

NANO-EDGE

STICK-EDGE

Edge werkbreedte

26cmx13cm

50cmx35cm

Neerwaartse druk

10kg

75kg (uit te breiden tot 120kg)

Motor

0.33pk

1.5pk

Toerental

3400tpm

2850tpm

Kabel lengte

230V, 10mtr

230V, 12mtr

VERSTELBARE HENDEL
Ergonomische werkhouding.

HEAVY DUTY MOTOR
Betere prestatie en langere levensduur.

ZWARE TRANSPORTWIELEN
Eenvoudig verplaatsen van de machine.

AFNEEMBARE GEWICHTEN
Verhoog of verlaag het gewicht voor
bepaalde werkzaamheden.

ALUMINIUM BASISPLAAT
7mm dik aluminium basisplaat met grip.
STANDAARD AFZUIGKIT
Voor droog schuren of strippen zonder stof.

ZWARE SCHOKABSORBERS
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SCHROB/ZUIGMACHINES ACHTERLOOP
Tomcat schrobmachines kunnen worden uitgerust met drie schrobsystemen zodat voor iedere toepassing een perfecte oplossing
wordt geboden. Ieder schrobsysteem heeft actieve neerwaartse borsteldruk waardoor de vloer beter en sneller schoongemaakt
wordt in vergelijking met andere machines. Daarnaast zijn schrobmachines van Tomcat ontworpen om te werken in de meest zware
omstandigheden. Een Tomcat schrobmachine heeft hierdoor lagere exploitatiekosten en een langere levensduur.

MODEL/SPECIFICATIES

MicroMini

Sport

Carbon

Hero

Disk werkbreedte

51cm, 1 diskborstel

66cm, 2 diskborstels

66cm/71cm, 2 diskborstels

76cm/86cm, 2 diskborstels

Cilindrisch werkbreedte

-

64cm, 2 cilindrische borstels

64cm/74cm, 2 cilindrische
borstels

74cm/84cm, 2 cilindrische
borstels

Edge werkbreedte

50cm

60cm

60cm/70cm

70cm/80cm

Neerwaarts instelbare borsteldruk

Nee, 45kg

Ja tot 57kg

Ja tot 79kg

Ja tot 84kg

Watertank inhoud schoon/vuil

38/38 ltr

50/57 ltr

80/87 ltr

133/140 ltr

Zuigmond breedte

76cm of 86cm

83cm of 91cm

91cm of 99cm

99cm of 106cm

Krachtbron accu

24V, 2x1212V

24V, 2x12V

24V, 4x6V

24V, 4x6V

Autonomie per volle acculading

Circa 2 uur

2-3 uur

3-5 uur

4-6 uur

Afmetingen LxBxH+gewicht

107x53x99H, 210kg

107x53x99H, 230kg

132x56x101H, 290kg

139x66x101H, 375kg

ERGONOMISCH VULLEN
Met emmer/slang of geïntegreerde vulslang voor
iedere kraan.

EENVOUDIGE ELEKTRONICA
Betrouwbaar en duurzaam.

VLOTTERSYSTEEM
Vlottersysteem met stoffilter beschermt de
zuigmotor.

GROFVUIL BAKJE
Voorkomt verstoppingen en lekke slangen.

RVS TANKSCHEIDING
Voorkomt “klotsen” en schuimvorming.

DRUKPERS SCHROBDEK
Automatisch instelbare en hoge borsteldruk.
ZUIGMOTOR BESCHERMING
Uniek concept beschermd de zuigmotor
Zeer laag geluidsniveau.

INDUSTRIEEL ACCUPAKKET
Lange werktijd en levensduur.

ZWAARDERE MOTOREN
Beter resultaat en een langere levensduur.

GRIJZE WIELEN EN BESCHERMROLLERS
Beschermt machine en muur zonder strepen.
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SCHROB/ZUIGMACHINES OPZIT
De zitschrobmachines van Tomcat hebben allemaal een zwaar stalen chassis. Daarnaast zijn op cruciale plaatsen beschermrollers
geplaatst waardoor zowel muur als machine worden beschermd. Ieder Tomcat heeft instelbare borsteldruk waardoor de vloer
grondiger en sneller gereinigd kan worden. Een 36Volt systeem met groot accupakket zorgt voor een lange werktijd op een volle
accu. Met een verstelbaar stuur en stoel is een Tomcat zitschrobmachine een ergonomische werkplek. Drie modellen met drie
schrobsystemen en veel werkbreedten bieden altijd een juiste oplossing voor iedere toepassing.

MODEL/SPECIFICATIES

PRO

GTX

XR

Disk werkbreedte

71cm, 2 diskborstels

76cm/86, 2 diskborstels

102cm/114, 2 diskborstels

Cilindrisch werkbreedte

64cm, 2 cilindrische borstels

76cm/86, 2 cilindrische
borstels

102cm/117cm, 2 cilindrische
borstels

Edge werkbreedte

70cm

80cm

-

Neerwaarts instelbare borsteldruk

Ja tot 68kg

Ja tot 113kg

Ja tot 159kg

Watertank inhoud schoon/vuil

83/87 ltr

132/132 ltr

257/257 ltr

Zuigmond breedte

83cm of 91cm

97cm of 106cm

137cm of 152cm

Krachtbron accu

36V, 3x12V

36V, 6x6V

36V, 6x6V

Autonomie per volle acculading

3-4 uur

4-6 uur

Circa 4 uur

Afmetingen LxBxH+gewicht

122x61x140H, 390kg

137x63x140H, 554kg

175x91x142H, 915kg

VERSTELBARE STOEL
Comfortabele zitpositie.

GROFVUIL BAKJE
Voorkomt verstoppingen en lekke slangen.
VLOTTERSYSTEEM
Simpele drijverbal zonder elektronica.

VERSTELBAAR STUUR
Ergonomische zit/stuur positie.

KANTELBARE TANKS
Goede uitspoelmogelijkheid en service toegankelijkheid.

STALEN STUURKOLOM
Beschermd benen van de bestuurder.

ERGONOMISCH VULLEN
Met emmer/slang of geïntegreerde vulslang voor
iedere kraan.

GROOT ACCU COMPARTIMENT
Extra lange werktijd.

ZWAAR STALEN CHASSIS
Draagt en beschermt de machine.

EENVOUDIGE ELEKTRONICA
Betrouwbaar en duurzaam.

ACHTERBUMPER
Beschermt de zuigmond tegen aanrijdschades.

NIET-MARKERENDE ROLLERS
Beschermt machine en muur en streept minder.
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ULTRA HIGH SPEED BATTERIJ MACHINES
De UHS line van Tomcat bevatten ultra high speed machines op een accupakket in achterloop- en opzitvariant. Leverbaar in diverse
werkbreedten en accu capaciteiten kan voor iedere toepassing een oplossing worden geboden. Tomcat UHS machines zijn ontworpen
om droogwerkend op hoge snelheid diverse soorten vloeren te onderhouden en terug op glans te brengen. Snoerloos werken op een
accupakket bespaart veel tijd en gaat vrijwel geruisloos. Het is een snelle en eenvoudige manier van hoog kwaliteit vloeronderhoud.

MODEL/SPECIFICATIES

UHS200

UHS270

UHS255

Werkbreedte

51cm, 1 diskborstel

69c, 1 diskborstel

69cm, 1 diskborstel

Neerwaarts borsteldruk

Instelbaar van 5kg-29kg

Instelbaar van 5kg-29kg

Instelbaar van 5kg-34kg

Motor

3pk, 2000tpm

3pk, 1600tpm

3,5pk, 1600tpm

Stofafzuiging

Ja, passief of actief

Ja, passief of actief

Ja, passief of actief

Filter

1 micron, disposable zak

1 micron, disposable zak

1 micron, doekfilter

Rijaandrijving

Op borstel of wielen

Op borstel of wielen

1pk, actief op het voorwiel

Krachtbron

36V, 3x12V/6x6V

36V, 3x12V/6x6V

36V, 6x6V

Autonomie per volle acculading

2-3 uur

2-3 uur

3-4 uur

Afmetingen LxBxH+gewicht

112x61x102H, 275kg

132x61x102H, 295kg

138x64x127H, 485kg

EENVOUDIGE ELEKTRONICA
Betrouwbaar en duurzaam.

RVS COMPONENTEN
RVS hendel, bouten/moeren, scharnieren.
INDUSTRIEEL ACCUPAKKET
Lange werktijd en maximale levensduur.

INSTELBARE BORSTELDRUK
Fijnafstelling per vloertype mogelijk.

POLYPROPYLEEN KAP
Slagvast kunststof beschermkap.

KRACHTIGE AANDRIJVING
Beschermd benen van de bestuurder.

ZWAAR STALEN CHASSIS
Beschermt tegen schades.

COMFORTWIELEN
Grijs en zonder profiel, laat geen sporen achter.

BUMPERROLLERS
Beschermen muur en machine.

UITGEBALANCEERDE BORSTELDRUK
Goede prestatie en stofafzuiging.
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VEEG/ZUIGMACHINES
De veeg/zuigmachines van Tomcat zijn geschikt voor het droog en stofvrij vegen en opvangen van los vuil. Door een speciaal “direct
veegsysteem” en een “long-life high capacity stof filtersysteem” kunnen de Tomcat modellen GT en VR ingezet worden in de meest
zware omstandigheden. De zwaar stalen constructie werkt als een goede bescherming van de investering. Met de eenvoudige
constructie en elektronica heeft een Tomcat veegmachine een bewezen levensduur van decennia.

MODEL/SPECIFICATIES

GT

VR

Werkbreedte met zijborstel(s)

85cm

120cm

Werkbreedte hoofdborstel

60cm

81cm

Hoofdborstel motor

1pk, 400tpm

1pk, 435tpm

Zijborstel motor(en)

0.3pk, 65tpm

2x0,3pk, 65tpm

Vuilvergaarbak inhoud

60 liter

120 liter

Veegsysteem

Direct veegsysteem

Direct veegsysteem

Stofafzuiging

Ja, actief

Ja, actief

Filter

1 micron, slijtvast doekfilter

1 micron, slijtvast doekfilter

Rijaandrijving

Actief, 0-5km/u

Actief op het voorwiel, 0-6,5km/u

Krachtbron

12V, 1x12V

24V, 4x6V

Autonomie per volle acculading

Circa 3 uur

Circa 3 uur, uitbreiding mogelijk
tot 6 uur

Afmetingen LxBxH+gewicht

112x61x102H, 275kg

132x63x102H, 295kg

INDUSTRIEEL ACCUPAKKET
Lange werktijd en maximale levensduur.

ERGONOMISCHE STOEL
Comfortabel en verstelbaar.
SLIJTVAST STOFFILTER
Hoge capaciteit en geen vervanging.

INGEBOUWDE ACCULADER
Altijd de lader bij de machine aanwezig.

ZWAAR STALEN CONSTRUCTIE
Betere bescherming van de machine.

MASSIEVE WIELEN
Geen lekke banden.

BUMPER ROLLERS
Beschermen muur en machine.

PENDELENDE HOOFDBORSTEL
Volgt oneffenheden in het
vloeroppervlak.

ZIJBORSTEL BUMPERS
Beschermt tegen schades.

STALEN STUURKOLOM
Beschermd benen van de bestuurder.
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SERVICE EN SUPPORT
SHOWROOM

VRIJBLIJVENDE DEMO!

In Vianen (Midden Nederland) is het Europese support Office

Een Tomcat biedt meerwaarde in veel vormen. De initiële

van Tomcat gevestigd. Een showroom met Tomcat machines

investering in een Tomcat biedt al snel financiële voordelen

is beschikbaar voor een goede Tomcat experience. Daarnaast

op wat langere termijn. Waarom dit is tonen wij graag aan

kunnen technische -en instructie trainingen worden gegeven voor

tijdens een vrijblijvende demo met een Tomcat op locatie. Laat u

eindgebruikers en wederverkopers.

overtuigen en neem contact op voor het maken van een afspraak.

VERKOOP/VERHUUR/LEASING

SERVICE EN ONDERDELEN

Een Tomcat is beschikbaar tegen iedere prijs. Naast het “aankopen”

TomCat biedt contracten aan waarbij uw machine periodiek wordt

van een machine kunt u deze ook leasen. Als u geen enkele lange

onderhouden. Zo presteert uw TomCat altijd optimaal en kunnen

termijn verplichting wilt aangaan kunt u ook nog periodiek een

hogere onderhoudskosten worden vermeden. Onderdelen en

machine huren. Dus: “Een schone vloer tegen ieder budget”.

slijtdelen zijn ruim op voorraad.

CONTACT

AUTHORIZED RESELLER:

Tomcat
Marconiweg 2A
4131 PD Vianen
T. 085-273 30 70
www.tomcat-benelux.nl
info@tomcat-benelux.nl
Fabrikant USA		
RPS Corporation, Racine WI
www.tomcatequip.com

