
Geweldig in elke uitdaging.

GMG is een schrob-zuigmachine die is ontworpen om, zelfs 
in de meest veeleisende industrieën, uw verwachtingen te 
overtreffen. De twee versies van GMG - met schijfborstels of 
cilindrische borstels - zijn verkrijgbaar in de Pro- en Plus-confi-
guraties en kunnen worden uitgerust met extra accessoires om 
aan uw eigen specifieke behoeften te voldoen.
 
Verhoog de productiviteit, met de mogelijkheid om batterijen 
met verschillende technologieën te installeren, van loodzuur-
batterijen tot geavanceerde lithium-ionbatterijen, die tot 10 
uur gebruikstijd bieden op een enkele lading. 

De GMG is ontworpen voor grote omgevingen waar hoge 
reinigingsprestaties en hoge productiviteit vereist zijn, zoals 
grote logistieke centra, magazijnen, parkeerplaatsen, trein-
stations, luchthavens en winkelcentra. 
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Hij is Krachtig:
Reinigt krachtiger en 30% sneller dan een 
klassiek model in dezelfde categorie. 
 
Maakt hellingen tot 20% schoon bij 
volledige belasting. 

Maakt U-bochten binnen 2,5 meter in één 
soepele manoeuvre. 

Verhoogt de productiviteit van de 
gebruiker met tot 9 vooraf ingestelde 
reinigingsprogramma’s voor verschillende 
toepassingen. 
 
Bespaart op bedrijfskosten, met het lage 
onderhoud dat koolborstelloze motoren 
bieden.
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Het is makkelijk: 
Vermindert de training van gebruikers, met 
video-tutorials aan boord die laten zien hoe 
algemene bedienings- en onderhouds-
activiteiten moeten worden uitgevoerd. 
 
Verhoogt de uptime met gemakkelijke en 
intuïtieve toegang tot belangrijke functies 
via het iD – Intelligent Drive-systeem. 
 
Vermindert onderhoudstijd en -kosten, met 
een volledig toegankelijk ontwerp dat 
eenvoudig en snel onderhoud mogelijk 
maakt.

Het is milieuvriendelijk: 
Vermindert het gebruik van water, chemi-
caliën en energie dankzij de duurzame 
technologieën van Fimap. 
 
Vermindert de impact op het milieu, met 
constante controle van de geproduceerde 
CO2 
 
Vermindert het waterverbruik tot 66% met 
FLR - Fimap Long Range-technologie.

Duurzaamheid:
Bescherm de machine en de omgeving waarin deze werkt, 
met een stalen bumper rondom en rolbumpers op de 4 
hoeken van de machine.

Veiligheid:
Verhoogt de veiligheid van de gebruikers en faciliteiten, 
dankzij de reeks actieve en passieve veiligheids-
technologieën die standaard worden geleverd.

Connectiviteit:
Verhoogt de productiviteit door de prestaties bij te houden 
met de Fimap My.Machine-app.

Maatwerk:
Verhoog de productiviteit door de GMG aan uw specifieke 
behoeftes aan te passen.



Een schrob-zuigmachine ontworpen om uw 
verwachtingen zelfs in de meest veeleisende 

industrieën te overtreffen.

Bescherming: 
Voor de omgeving; Hij past perfect in elke omgeving en heeft 
geen uitstekende delen.

Voor de gebruiker; Hij heeft een comfortabele en veilige 
rijpositie die de zichtbaarheid en controle verbetert. 

Voor de machine zelf; de speciaal gegoten plastic tanks 
en stalen bumper rondom beschermen mechanische 
componenten, terwijl achteruitrij sensoren potentiele 
botsingen voorkomen, door te waarschuwen bij het 
naderen van een obstakel.
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De koolborstelloze motoren bieden 
meerdere voordelen:

Grotere duurzaamheid in de tijd:
Omdat ze geen warmte genereren, is er 
geen behoefte aan ventilatie die lekkages 
kan veroorzaken.

Compact ontwerp:
Ze laten meer ruimte over voor de tanks, 
dus vergroten de werkautonomie.

Meer controle:
Past zich automatisch aan de gewenste 
prestaties aan.

Geen onderhoud:
En een extreem langere levenscyclus.
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Een comfortabele werkplek stelt de 
gebruiker in staat om beter te 
focussen op de schoonmaaktaak.

Elk detail van de rijpositie is ontworpen om 
de perfecte werkomstandigheden te bieden: 
een comfortabele stoel, gemakkelijke toe-
gang tot bedieningselementen, volledige 
controle over activiteiten, soepele 
manoeuvres en totaal zicht op de omgeving.

Zijpaddles geïntegreerd in het stuurwiel 
helpen de gebruiker zijn aandacht en ogen 
op de rijrichting te houden en geïntegreerde 
USB-poorten bieden de mogelijkheid om 
mobiele apparaten op te laden.

Leren omgaan met GMG is eenvou-
dig, omdat de machine u begeleidt.

De GMG is uitgerust met diverse opties die 
het onderhoud van de machine makkelijker 
maken. Zoals instructiefilmpjes, downloads, 
service lichten, geel gemarkeerde onder-
delen die dagelijks gereinigd dienen te 
worden, een spuitpistool en een opstapje 
aan de achterzijde voor toegankelijkheid.

Uitstekende prestaties bij elke uitdaging:

De vorm van de zuigmond voert het water naar het afzuig-
punt en zorgt voor een betere droging. De vloer is zelfs in 
bochten perfect gedroogd dankzij de zijwaartse beweging 
van de zuigmond die altijd de beweging van de machine 
volgt.

Een effectief zuigsysteem, met dubbele 3-traps zuigmotoren, 
laat de vloer droog achter zonder risico op uitglijden.

De achterwielaandrijving, met 2 elektronisch geregelde on-
afhankelijke motoren, geeft de GMG het nodige vermogen 
om werkend hellingen tot 20% gemakkelijk te overwinnen.
De GMG kan gemakkelijk van het ene niveau naar het 
andere gaan, met een hoge grip bij het klimmen, 
gegarandeerde betrouwbaarheid en maximale controle bij 
het manoeuvreren.

De GMG heeft een aanpasbare borsteldruk tot 250 kg en de 
borstel draait tot 315 toeren per minuut.



De gebruiker is het centrum van een hightech 
omgeving, waar alles intuïtief en dynamisch is.

Alle functies en activiteiten worden bediend vanuit een enkele 
interface, waar een simpele aanraking van de vinger toegang 
biedt tot een buitengewone keuze aan aanpasbare functies om 
met extreme eenvoud aan alle soorten vereisten te voldoen. 

Op elk moment weergeven:
Informatie over de batterijen, hun conditie en uitgevoerde 
ladingen. Rapporten van gebruikstijd, m². schoongemaakt 
en liters water gebruikt. Telemetrie voor het volgen van het 
energie verbruik van alle functies. Resterende autonomie van 
batterijen en tank inhoud, en een projectie van besparingen 
die kunnen worden bereikt in de Eco-modus.

Maak verbinding met de My.Machine-app:
U kunt zien waar uw machines zijn, of de reinigingstaak wordt 
uitgevoerd zoals gepland of als een onverwachte gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden. 
Controleer de uitgevoerde onderhoudsbeurten, de laderlog-
boeken en afwijkingen die hebben plaatsgevonden, om altijd 
de volledige controle over de situatie te hebben.

Gebruik Fleet Management om op elk moment toegang te 
krijgen tot gegevens en geen enkel detail van de status van uw 
machines te missen.
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Kies de versie die aan uw behoeftes 
voldoet:

Dubbele Schrijf
Met 2 schijf borstels of 2 padhouders.

Cylindrisch
Met 2 cylindrische borstels en een vuilcon-
tainer voor het opvangen van kleine, vaste 
vervuiling.
--------------------------------------------------------
Pro
Met membraan controlepaneel.

Plus
Met touch screen display en Intelligent 
drive systeem.
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Technische data GMG GMG 
Cylindrical

Werkbreedte                             mm 1.000 1.000

Werkbreedte met zijborstels mm (1) 1.200 (2) 1.300

Zuigmondbreedte                    mm 1.350 1.350

Capaciteit                            m2/uur 12.000 13.000

Minimale  draaicirkel              mm 2.500 2.500

Toerental borstel (hoofd/zij)  tpm 315 / 140 625 / 75

Borsteldruk                                  Kg 250 250

Zuigvacuum                            mbar 200 200

Max. rijsnelheid                 Km/uur 10 10

Max helling                                   %
(werk/transport vol/trailerhelling leeg)

20 / 25 / 30 20 / 25 / 30

Inhoud schoonwatertank          Ltr 300 300

Inhoud vuilwatertank                Ltr 350 350

Max. batterijcapaciteit          V/Ah 36/510-625-775 (nat)
38,5/720 (Li-Ion)

36/510-625-775 (nat)
38,5/720 (Li-ion)

Max Werktijd op 1 lading        uur 6 (nat) - 10 (Li-Ion) 6 (nat) - 10 (Li-Ion)

Afmetingen (LxBxH)                  cm 2310x1510x1250 2310x1510x1250

Geluid                                      dB(A) 67 67

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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Pas uw GMG aan met de meest geschikte accessoires voor uw branche.

Handzuigset

FFM
(Fimap Fleet 

Management)

FSS 
(Fimap Solution 

Saver)

Aanpasbare 
comfort stoel met 
armleuningen en 
veiligheidsgordel

LED service-
verlichting

Antibacteriële 
tanks, remmen de 

groei van bacteriën 
en schimmels

FFF 
(Fimap Fast Fill)

Blauwe veiligheid 
spotlight

USB poorten voor 
het opladen van 

mobiele apparaten

Spuitpistool

LED rijverlichting 
(voor en achter)

FLR 
(Fimap Long 

Range)

Super elastische 
wielen

Bestuurders 
beschermrek

Tanks van ge-
recycled plastic zijn 

beschikbaar
zonder extra kosten

Zijborstel met 
eigen zuigmond

Stuur-
bekrachtiging


