
Waarom lopen, als u ook kunt rijden?

De MXr is een opzit schrobmachine met een lengte van slechts 
126 cm en een draaicirkel van 154 cm. De machine kan 
werkend door doorgangen van slechts 71 cm breed rijden. 

Hiermee kan de MXr overal komen waar nu met een achter-
loopmachine gewerkt moet worden. Dankzij de hogere werk-
snelheid ligt de productiviteit echter aanzienlijk hoger, zelfs 
tot 43%, waardoor schoonmaakkosten met 35% gereduceerd 
worden. En met een geluidsniveau van slechts 54 dB(A) kan 
dat ook nog eens in elke denkbare omgeving.

De werkbreedte van de MXr is 56 cm en in de ruime watertank 
kan 70 liter schoon water meegenomen worden. De machine 
is voorzien van een ingebouwde batterijlader zodat de 
batterijen bij elk stopcontact weer opgeladen kunnen worden.
De MXr kan worden gepersonaliseerd met verschillende 
accessoires waardoor de productiviteir wordt verhoogd.

MXr

Productiviteit
De MXr werkt twee keer zo snel als een 
achterloopmachine. De compacte afmetingen 
zorgen ervoor dat de gebruiker overal kan 
komen terwijl deze comfortabel blijft zitten. 
Zelfs langs muren wordt er perfect schoon-
gemaakt zonder extra handelingen.

Nieuwe rijervaring: 
Het ergonomsche stuur is geïnspireerd op de 
auto-industie. Deze verzekert gemakkelijk, 
comfortabel en beheerst gebruik.

Veiligheid: 
Met een noodstop, speciale bumpers, veilig-
heidsrem en een perfecte gewichtsverdeling 
voor de beste stabiliteit is de MXr ontworpen 
om het zo veilig mogelijk te houden.
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Technische data MXr 
Werkbreedte                              mm 560
Zuigmondbreedte                      mm 705
Capaciteit                             m2/uur 3.000
Diameter borstel                        mm 560
Toerental borstel                        tpm 170

Borsteldruk                                   Kg 23

Soort aandrijving Electr.

Max. rijsnelheid                  Km/uur 5,5
Max helling                                     % 20
Draaicirkel                                     cm 154
Inhoud schoonwatertank           Ltr 70

Inhoud vuilwatertank                  Ltr 75

Max. batterijcapaciteit           V/AH 24/135

Werktijd op 1 lading                  uur 3

Gewicht zonder batterijen          Kg 110

Gewicht met batterijen               Kg 190

Afmetingen (LxBxH)                    cm 1265x600x1030

Geluid                                       dB(A) 54

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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Voeg waarde toe aan uw investering.
Kies een machine die beheer- en  
gebruikerskosten verlaagd tijdens de 
hele levenscyclus.

Respecteert het milieu:
De MXr richt zich op het verminderen van 
de impact op het milieu, in zowel de 
productie- als de gebruikersfase.
- Gebruik van recyclebare materialen.
- Bespaart water.
- Vermindert het gebruik van chemie.
- Vermindert geluidsniveaus.
- Verlaagt energiegebruik.
- Gebruik van minder verpakkingsmateriaal.
- Waardoor er minder transport nodig is.
-36% CO2-uitstoot in het hele proces, in 
vergelijking met een traditionele achterloop 
machine.

Onderhoud: 
Alle onderdelen bevinden zich binnen de 
kappen van de machine. Hierdoor wordt het 
risico op afbreken beperkt en bijkomende 
kosten voor reparaties voorkomen.
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