
GxL

De kracht en technologie van de grote machines nu 
ook beschikbaar voor een kleine wendbare machine.

Met zijn buitengewone kracht maakt deze machine professionele reini-
ging in de kleinste ruimtes mogelijk, van de meest veeleisende vloeren 
in de gezondheidszorg tot de moeilijkste in de industriële sector, terwijl 
u elke hoek perfect kunt bereiken.

De GxL is dé oplossing voor professionals die op zoek zijn naar een 
kleine schrob-zuigmachine, die toch zeer krachtig is. Eentje die in staat 
is om de meest effectieve resultaten van gemechaniseerd reinigen op 
een kleine vloer te bereiken.

De GxL is verkrijgbaar met borstel of padhouder en in een orbital uit-
voering. Tevens kan er bij de borstel en padhouder uitvoering gekozen 
worden voor een machine zonder of met tractie. De orbital uitvoering 
heeft altijd tractie.

De GL kan met zowel twee 12V AGM batterijen als met één 24V Li-Ion 
batterij worden uitgerust. Als de machine is uitgerust met tractie heeft 
deze altijd één 24V Li-Ion batterij.*

Zo sterk dat hij overal kan werken: 
Het chassis is zo robuust dat deze voor 
elke branche inzetbaar is. De behuizing 
van polyethyleen beschermt de 
mechanische onderdelen volledig.

Borsteldruk: 
Tot 40 Kg borsteldruk. Hierdoor kan de GxL 
zelfs de meest hardnekkige vervuiling aan.

Vormgeving: 
De hoogte en hoek van de handgreep 
kunnen worden ingesteld voor comfor-
tabel gebruik. Ook kan deze volledig 
worden ingeklapt om de machine 
gemakkelijk op te bergen.
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Technische data GxL Pro Bt Pro Orbital 
Bt Pro

Zuigmond breedte                                             mm 516
Werkbreedte                                                       mm 430
Schoonwatertank                                                     l 25
Vuilwatertank                                                            l 27
Borstel Ø                                                              mm          430

Borstelmotor                                                      V/W 24/500 24/400
Borstel toerental                                                tpm 140 -
Orbital Oscilaties                                               opm - 2300
Borstel druk                                                            kg 40
Zuigmotor                                                           V/W 24/280
Zuig vacuum                                                     mbar 68
Snelheid                                                             km/u 2,5 4
Spanning                                                                   V 24
Machine gewicht (met batterij)                          kg 105
Machine afmetingen(l x h x b)                         mm 895 x 530 x 1215
Geluidsniveau                                                  dB(A) <70
Werk capaciteit                                          tot m2/u 1200 1720
Werktijd op één batterijlading                             u 3 2

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

www.armada.nl
info@armada.nl
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Pro instrument panel: 
Het bedieningspaneel heeft soft-touch 
knoppen en een mini digitaal display welke 
de batterijlading en werktijd weergeeft.

ECO-Mode: 
Zorg voor het milieu met een beter manage-
ment van het verbruik van producten.
De ECO-Mode functie reduceert het gebruik 
van water, reinigingsmiddel en energie.

Interne batterijlader:
Aan het eind van elke shift kan de machine, 
dankzij de interne lader, overal worden 
opgeladen. Dit bespaart tijd omdat de 
gebruiker niet elke keer terug hoeft naar 
een vaste plaats.

Voordelen van de Li-Ion batterij:
Een Li-Ion batterij levert diverse voordelen op 
ten opzichte van AGM batterijen. De Li-Ion 
batterij kan altijd worden (bij-)geladen zodat de 
machine altijd klaar voor gebruik is. De batterij 
geeft exta power als het nodig is zoals bij hard-
nekkig vuil. Verder laadt deze batterij sneller 
op, levert meer capaciteit en heeft een langere 
levensduur. Er is een speciale lader beschikbaar 
die de Li-Ion batterij extra snel oplaadt.
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