
Het genie onder de schrobmachines.
Schrobt, droogt en reinigt in één beweging.

Genie Bs is een kleine achterloop schrob-zuig machine. Ideaal 
voor het machinaal reinigen van vloeren in kleine ruimtes met 
veel obstakels.

90% van de vloeren tot 1000 m2 wordt nog steeds schoon-
gemaakt met dure ineffectieve handmatige systemen. 
De Genie biedt hierin een revolutionaire oplossing. De schoon-
maaktijd en -kosten worden sterk gereduceerd. Het werk 
wordt minder intensief voor de schoonmaker en de resultaten 
zijn direct duidelijk zichtbaar.

Dankzij de vormgeving werkt de Genie Bs perfect in bochten 
en komt met gemak onder tafels. Door het gebruik van kunst-
stof materialen, aluminium en roestvrijstaal roesten de onder-
delen van de Genie nooit. De hoge kwaliteit verzekert een lang 
leven, betrouwbaarheid en lage kosten.

Genie Bs

Design: 
De Genie Bs is de veeg uitvoering van de 
Genie lijn. De Genie Bs is uitgerust met 
twee Cylindrische borstels. Het rubber aan 
de voorzijde zorgt voor een direct droge 
oppervlakte in beide werkrichtingen. Het 
toegankelijke vuilopvangbakje kan makke-
lijk uitgenomen en geleegd worden.

180° flexibiliteit:
Moeiteloos schoonmaken in bochten 
door de meebewegende rubber.
De opklapbare handgreep zorgt voor 
makkelijk transport en opslag. Maar is ook 
ideaal bij het schoonmaken onder tafels 
en bureau’s. Dankzij de vormgeving van de 
schoonwatertank kan de Genie Bs onder 
objecten schoonmaken die zich vanaf 
38 cm van de grond bevinden.
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Technische data Genie Bs
Zuigmondbreedte                                                    mm 525
Werkbreedte                                                            mm 335
Schoonwatertank                                                           l 10
Vuilwatertank                                                                 l 10
Borstel Ø                                                                    mm          (2) 110x350

Borstel motor                                                          V/W 12/250

Toerental Borstel                                                     tpm 450

Borsteldruk                                                                 Kg 14,5

Zuigmotor                                                               V/W 12/240

Zuig vacuum                                                           mbar 72
Soort aandrijving semi-auto
Max helling bij vollast                                                 % 2
Batterij compartement afmetingen (lxhxb)        mm 174x235x286
Batterijen                                                                V/Ah 12/75
Gewicht batterijen                                                     Kg 25
Machine gewicht (zonder batterijen)                     Kg 42
Machine afmetingen (lxhxb)                                 mm 718x1105x460
Werk capaciteit                                               tot m2/h 1010

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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Genie Bs

In tegenstelling tot traditionele 
mopsystemen, verwijdert de Genie 
het vuil grondig van de vloer.

Batterij:
Een opgeladen batterij is goed voor 1 uur 
werktijd. De batterij is makkelijk te vervan-
gen en hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
om eenvoudig meerdere schoonmaak ses-
sies te doen.

12V/6A ingebouwde batterij lader: 
De batterij opladen wordt extreem mak-
kelijk door het Genie ‘‘plug in and leave’’ 
design. Geen externe oplader meer die 
beschadigd kan raken.

Gebruiksvriendelijk: 
Vul de schoonwater tank met water en 
schoonmaakmiddel, plaats de zuigmond 
en de borstels op de grond en begin met 
schoonmaken.


