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

De Genie E is een kleine achterloop schrobmachine. 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 E perfect in bochten en 
komt met gemak onder tafels. Door het gebruik van kunststof 
materialen, aluminium en roestvrijstaal roesten de onderdelen 
van de Genie nooit. De hoge kwaliteit verzekert een lang leven, 
betrouwbaarheid en lage kosten.

Genie E

Design: 
De Genie E is de elektrische versie, met 
kabel, van de Genie lijn. Hierdoor uiterst 
geschikt voor het schoonmaken van kleine 
ruimtes en biedt een eindeloze werktijd.
Uitgerust met een praktische haak aan de 
handgreep biedt de Genie E een makkelij-
ke uitkomst om de kabel op te bergen. 

Bochten: 
Door de parabolische zuigmond schrobt 
en droogt de Genie perfect in bochten.

Makkelijk in gebruik: 
Constante water toevoer voor gelijkmatige 
resultaten.
Automatische aanpassing van de borstel 
en zuigmond bij onregelmatige opper-
vlaktes.
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Technische data Genie E
Zuigmondbreedte                                                    mm 450
Werkbreedte                                                            mm 350
Schoonwatertank                                                           l 8
Vuilwatertank                                                                 l 10
Borstel Ø                                                                    mm          350

Borstel motor                                                          V/W 230/250

Toerental Borstel                                                     tpm 140

Borsteldruk                                                                 Kg 18

Zuigmotor                                                               V/W 230/220

Zuig vacuum                                                           mbar 72
Soort aandrijving semi-auto
Max helling bij vollast                                                 % 2
Machine gewicht                                                        Kg 35
Machine afmetingen (lxhxb)                                 mm 620x1050x440
Werk capaciteit                                               tot m2/h 800

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 E

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

180° flexibiliteit:
Moeiteloos schoonmaken in bochten 
zonder complexe manoeuvres.
Door de opklapbare handgreep makkelijk 
bij transport en opslag. Maar ook ideaal bij 
schoonmaken onder tafels en bureau’s. 

Gebruiksvriendelijk: 
Vul de schoonwater tank met water en 
schoonmaakmiddel en begin met schoon-
maken.

Onderhoud: 
Het schoonmaken en onderhouden van de 
Genie E is moeiteloos door de makkelijk te 
verwijderen, en terug te plaatsen, tank en 
filter. 


