
Klein in de afmetingen, maar niet in de prestaties!

De BMg is een kleine krachtpatser, uitgerust met dezelfde 
functies en opties die op de grotere machines aanwezig zijn, 
geïntegreerd in een klein opzit model ter grootte van een 
achterloop schrobmachine.

De Fimap BMg is naar keuze beschikbaar met 1 borstel of pad-
houder, 2 borstels of padhouders, of met een rechthoekige 
orbital padhouder. De machine kan uitgerust worden met het 
Fimap Fleet Management systeem waarmee de machine op 
afstand volledig gecontroleerd kan worden via een app.

De BMg is in twee uitvoeringen verkrijgbaar, Pro en Plus.
Dit in combinatie met de keuze voor de borstels of pads en 
de vele accessoires zorgt ervoor dat de BMg volledig aan uw 
wensen is aan te passen.

BMg

Ga voor de Plus:
In de Plus uitvoering is de BMg 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, naast stan-
daard Cruise controle, descent control en 
Eco mode, ook voorzien van een power 
mode, achteruitrijcamera, aanrijsensoren 
en voor- en achterverlichting. 

Door de toepassing van diverse opties en 
accessoires kan de machine nog verder 
aan de eigen eisen aangepast worden.
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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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De machine kan worden uitgerust 
met alles wat je nodig kan hebben 
bij het schoonmaken.

Accessoires:
De optionele accessoires, zoals een spuitpis-
tool of handzuigset, zijn altijd binnen hand-
bereik. Opgeborgen in speciale comparti-
menten die niks af doen aan het ontwerp. 

Design en comfort: 
De machine is zodanig vorm gegeven dat 
alle onderdelen binnen de body van de 
machine blijven. En daardoor beschermd 
worden tegen aanrijschade.

Het dubbele voorwiel reduceert de druk op 
de vloer en zorgt voor een lichte besturing. 
In combinatie met het lage zwaartepunt 
zorgt het voor optimale stabiliteit en wend-
baarheid. 

De lage instap en de verstelbare bestuur-
dersstoel bieden de gebruiker een comfor-
tabele werkplek. Hij kan daarbij de machine 
bedienen zonder de handen van het stuur 
te halen.
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Technische data BMg 1 borstel 2 borstels Orbital
Werkbreedte                                mm 560 650 510

Zuigmondbreedte                       mm 785 785 785

Capaciteit                                m2/uur 2240 2600 2040

Toerental/oscillaties borstels    tpm 140 140 2000

Borsteldruk                                      Kg 30-50 40-60 40-60

Zuigvacuum                                mbar 101 101 101

Max. rijsnelheid werkend    Km/uur 4 4 4

Max. rijsnelheid transport  Km/uur 5,6 5,6 5,6

Max helling (leeg)                            % 10 10 10

Draaicirkel                                     mm 1825 1825 1825

Inhoud schoonwatertank             Ltr 53 53 53

Inhoud vuilwatertank                   Ltr 55 55 55

Werktijd op 1 lading                    uur 2,5 2,5 2,5

Afmetingen (LxBxH)                      cm 1285x641x1189 1285x709x1189 1285x641x1189

Gewicht zonder batterijen           Kg 165 173 172   

Geluid                                         dB(A) <70 <70 <70


