
Geavanceerde technologie maakt schoonmaken 
intelligent, interactief en gemakkelijk.

Bij de Fimap MMg is gebruik gemaakt van de meest innovatie-
ve oplossingen om de beste resultaten en voordelen te beha-
len. Het nieuwe design zorgt voor comfort, veiligheid en legt 
de nadruk op de kwaliteit van de machine. Alle onderdelen 
blijven binnen de body van de machine en zijn hierdoor 
beschermd tegen aanrijschade.

Het dubbele voorwiel reduceert de druk op de vloer en zorgt 
voor een lichte besturing. In combinatie met het lage zwaarte-
punt zorgt het voor optimale stabiliteit en wendbaarheid. 

De fimap MMg is naar keuze beschikbaar met vlakke borstels, 
cilindrische borstels of een rechthoekige orbital padhouder en 
kan uitgerust worden met het Fimap Fleet Management 
systeem waarmee de machine op afstand volledig gecontro-
leerd kan worden.
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Ga voor de Plus:
In de Plus uitvoering is de MMg uitgerust 
met een touchscreen display. 

Via dit display kan de gebruiker met een 
pincode inloggen en de eigen schoon-
maakprogramma’s per zone instellen.
Op het display kunnen ook instructie-
filmpjes getoond worden. 

Daarnaast is de Plus versie voorzien van 
Cruise control, Eco mode, power mode, 
achteruitrijcamera, aanrijsensoren, des-
cent control, verlichting voor- en achter en 
remlichten. 

Door toepassing van diverse opties kan de 
machine nog verder aan de eigen eisen 
aangepast worden.
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Technische data MMg/Plus MMg/Plus
Cylindrical

MMg 
Orbital

Werkbreedte                             mm  750  650  750

Werkbreedte met zijborstels mm  850 (1)  1000 (2) –

Zuigmondbreedte                    mm  900  900  900

Capaciteit                            m2/uur  4.500  5.000  4.500

Maten borstels/padhouder    mm  385 (2)  180 x 656 (2) 711 x 335

Diameter zijborstels                mm  260 (1)  330 (2)  –

Toerental/oscillaties borstels tpm  150  550 3.000

Borsteldruk                                  Kg 35-100 30-60 30-70

Zuigvacuum                            mbar 120 / 150 120 / 150 120 / 150

Max. rijsnelheid                 Km/uur 8 8 8

Max helling (werk/vol/leeg)       % 7/14/18 7/14/18 7/14/18

Draaicirkel                                   cm 195 195 195

Inhoud watertanks                     Ltr 110 110 110

Max batterijcapaciteit           V/Ah 24/245 24/245 24/245

Werktijd op 1 lading (Eco)       uur 5 5 5

Afmetingen (LxBxH)                  cm 1595x881x1242 1595x881x1242 1585x881x1242

Geluid                                      dB(a) 62 62 62

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
Fax: +31 (0)70 38 59 777

www.armada.nl
info@armada.nl
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Met Fimap Fleet Management kan 
de machine 24/7 worden gevolgd via 
een app op een smartphone of PC. 
Geolokalisatie, gebruiksinformatie, 
status van onderhoud en milieu-
impact geven totale controle.
 
Comfort: 
De lage instap en de verstelbare bestuur-
dersstoel bieden de gebruiker een com-
fortabele werkplek. Hij kan daarbij de 
machine bedienen zonder de handen van 
het stuur te halen.

Productiviteit: 
Het effectieve vacuum systeem laat de vloer 
droog achter, zonder gevaar op uitglijden.
De MMg heeft een maximale borsteldruk 
van 100 Kg, kan tot 5 uur werken op een 
batterijlading en rijdt moeiteloos tegen hel-
lingen van maximaal 18% op.


