
Looks like a regular scrubber, but works otherwise! The Easy 
Orbital is a breakthrough in the range of single disc machines. 
Easy Orbital works in a roto-orbital motion that  produces consis-
tent vibrations. These vibrations promote e�cient cleaning as it 
allows full and prolonged contact of cleaning pad to target �oor. 
Unlike a normal �oor scrubber, the Easy Orbital is not only stable, 
but very easy to control. Its stability is provided by its consistent 
vibration. 

Bohman Easy Orbital vypadá jako klasický jednokotoučový stroj, 
ale je zcela jiný. Easy Orbital je díky své technologii revolučním 
strojem mezi jednokotoučovými stroji.  Easy Orbital pracuje v 
rotačně-orbitálním pohybu, který vytváří konzistentní vibrace. 
Tyto vibrace podporují účinné čištění, protože umožňují plný a 
dlouhodobý kontakt čisticího kotouče s cílovou podlahou. Na 
rozdíl od běžného stroje na podlahu je systém Easy Orbital nejen 
stabilní, ale velmi snadno ovladatelný. Jeho stabilita je zajištěna 
jeho konzistentní vibrací. 
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hard floor / tvrdé podlahy 

carpet / koberce

Váš prodejce / your dealer:

Výrobce / Hersteller / Producer:
TPC Bohman s.r.o.

třída Tomáše Bati 283
763 02 Zlín - Louky

www.bohman.cleaning

TECHNICAL DATA / TECHNICKÁ DATA

54 kg

1100 W

17 inch / 430 mm

175 RPM / 175 ot./min

220 - 240 V

69 x 46 x 128 cm

polishing / leštění

deep cleaning / hloubkové čištění

56 dB

EASY ORBITAL cleans by constan-
ting vibration directy on the floor. 
This vibration allows dirt to be 
shaken off the ground and removed 
easily. As it does not swing, the 
EASI is able to grip completely to 
the surface, allowing constant 
pressure to the floor surfaces.

EASY ORBITAL čistí podlahu konstatními 
vibracemi přímo na čištěnou plochu. Tyto 
vibrace zajišťují jednodušší, účinější a 
rychlejší odstranění nečistot z podlahy.  
Easy Orbital se nepohybuje jako stadardní 
stroj a proto je možné vyvinout konstantní 
tlak na určité na uklízenou plochu.  
Orbitální technologie umožňuje , aby 
čisticí kotouč plně přilnul k podlaze


