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Tallers Citoler ha incorporat una nova línia 

de maquines per escombrar i fregar, com-

plement important de la línia de carretons 

elevadors. 

La neteja dels espais de treball es molt important 

tant per els propis processos de fabricació com per 

el bon funcionament i conservació de les màquines 

de manutenció. Per poder oferir una solució als 

seus clients, Tallers Citoler disposa de diversos 

acords amb fabricants i importadors de màquines 

per escombrar i fregar, havent culminat recent-

ment un d’aquests acords amb la marca italiana 

OMM per a distribuir les seves màquines.  

Igualada a 14 de febrer de 2022. 

OMM Lavapavimenti srl es una empresa italiana que 

des fa més de 50 anys fabrica màquines per escombrar i 

fregar, per a la neteja tant d’ambients domèstics com 

industrials, tant de petits espais com de grans superfíci-

es. Son màquines professionals que destaquen per a la 

seva facilitat d’us, fàcil maneig, seguretat i per la senzi-

llesa de manteniment, a més de ser robustes i durado-

res.  

Tallers Citoler manté acords amb diverses marques de 

escombradores i fregadores en la idea de poder oferir  

a cada client la màquina idònia a les seves necessitats, 

per el que recentment a incorporat la línia de escom-

bradores i fregadores industrials OMM, tant pensant en 

els seus clients de petites i micro empreses com per els 

seus grans clients, per el que hi ha màquines per a su-

perfícies que van dels 400 m2 a 64.000 m2 o més. 

En la idea de poder oferir a cada client la 

màquina idònia, ha incorporat recentment la 

línia de escombradores i fregadores OMM.  

Mantenir les instal·lacions netes es imprescindible en 

molts processos productius que es veuen compromesos 

si hi ha pols en l’ambient, el que es pot evitar fregant 

amb una certa regularitat. Però també en el cas que el 

procés productiu o de magatzematge no es vegi en prin-

cipi compromès també es fa imprescindible la neteja 

dels terres. Un magatzem amb pols que es remoguda 

per el pas de carretons i persones, acaba embrutant les 

mercaderies, els embalatges i les prestatgeries, i quan la 

pols es de origen orgànic es pot convertir en explosiva -

ambients ATEX per pols-; un terra amb brutícia acaba 

sent origen d’accidents per lliscament o entrebanc tant 

per les persones com per les màquines; unes ins-

tal·lacions brutes donen una imatge de empresa poc 

professional. Fregadora OMM 430 Compact 

Fregadora OMM 500 Bull 
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La línia de fregadores i escombradores OMM estan pen-

sades per ajudar en aquesta neteja imprescindible.  

La pols, i altres tipus de brutícia al terra, 

acaben sent l’origen de multitud de 

problemes evitables. 

Escombradora com la 700 ST amb motor de gasolina 

per llocs remots on no hi hagi subministrament elèctric, 

o la 701 BT elèctrica ambdues de conductor acompa-

nyant i pensades per a superfícies mitjanes i petites, o 

la escombradora de conductor a d’alt per a grans super-

fícies 70 B Ciclope.  

Escombradora OMM 708 B Ciclope 

Fregadora OMM 660 Spartacus 

Fregadores com la 430 Compact de conductor acompa-

nyant per a petites superfícies, o la 500 Bull també de 

conductor acompanyant per a superfícies mitjanes, o la 

660 Spartacus de conductor a d’alt per a cobrir grans 

superfícies. 

Les escombradores i fregadores OMM 

actuen de manera eficient sobre diferents 

superfícies i tipus de brutícia.  

Totes elles equipades amb les escombres i raspalls per 

actuar de manera eficient sobre diferents superfícies i 

en el cas de les fregadores amb subministrament o as-

sessorament sobre els productes més adients per a ca-

da tipus de brutícia, sigui aigua sola o detergent segons 

el que calgui netejar. 


