
Maximale geluidsloosheid, maximale autonomie, 
maximale besparing

De schrobmachines van de MMx-lijn zijn vooral geschikt voor 
het dagelijks reinigen van vloeren van 1.200 tot 1.750 m2. Ze 
zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van veel-
eisende gebruikers: hoge productiviteit, lage onderhouds-
kosten en gebruiksvriendelijkheid.

MMx-modellen zijn automatische achterloop schrobmachines 
met rijaandrijving, beschikbaar als accuversie met een enkele 
borstel. Ze hebben een werkbreedte van 51 cm en een nieuwe 
borstelkop van corrosiewerend aluminium. 

De machines zijn uitgerust met een EcoMode-stand die de 
machine in de spaarstand zet, ideaal voor dagelijks of 
regelmatig schoonmaakwerk.

MMx 50 BT

Geluid: 
De MMx is uitgerust met een nieuw 
systeem die garandeerd dat het 
geluidsniveau veel lager is dan bij stan-
daard schrobmachines. Hierdoor is de 
MMx geschikt om te werken in geluids-
gevoelige omgevingen. 

Productiviteit: 
De MMx heeft een maximale snelheid van 
4,5 km/u en werkt tot wel 4 uur onafge-
broken op één batterij lading.

Gemakkelijk bestuurbaar: 
Het besturingspaneel is zo gebruiksvrien-
delijk mogelijk ontworpen waardoor de 
besturing eenvoudig en moeiteloos wordt.
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Technische data MMx 50 Bt
Zuigmondbreedte                          mm 680
Borstel Ø                                          mm 510
Borstel motor                                 V/W 24/400
Borstel toerental                            tpm 140
Borstel druk                                      Kg 30

Zuigmotor                                     V/W 24/310

Max. helling bij vollast                      % 10

Batterij                                             V/A 12/105 (2x)

Batterij gewicht                                 Kg 60

Machine gewicht zonder batterij   Kg 95

Schoonwatertank inhoud                  L 40
Vuilwatertank inhoud                         L 50
Afmetingen machine (lxbxh)        mm 1178x530x1000
Capaciteit                                       m2/u 1750
Type aandrijving auto

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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De MMx is geschikt voor het schoon-
maken van oppervlaktes groter dan 
1000 m2.

Water:
De schoonwatertank kan op twee punten 
worden bijgevuld, aan de voor- en achter-
zijde van de machine. Ook is de MMx uit-
gerust met een externe waterniveau 
indicator waardoor de gebruiker altijd goed 
zicht heeft op de situatie.

Maximale aanpassings-
mogelijkheden: 
Dankzij de nieuwe zuigmond ophanging kan 
de positie makkelijk worden aangepast. 
zowel de zuigmond als de schrobkop 
worden gemakkelijk bediend met hendels 
aan de achterkant van de machine.
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