
Bouw je eigen machine: Creëer de beste combinatie 
van opties die aan jouw eisen voldoet. 

Maxima is een robuuste schrobmachine, gebouwd met de 
beste componenten en een opvallend ontwerp. een verfijnde 
techniek gecombineerd met hoogwaardige materialen leidt 
tot een betrouwbare machine die gemaakt is om lang mee te 
gaan. 

Hij biedt de beste flexibiliteit in termen van uitvoeringen. Hij 
is verkrijgbaar als schrob-, schrob-veeg- of orbital machine, en 
kan worden uitgevoerd in Basic-, Pro- of Plus-versies. 

Maxima stelt u in staat om uw eigen schrobmachines te bou-
wen: u kunt het model, het instrumentenpaneel kiezen en het 
vervolgens afronden met de accessoires en technologieën die 
passen bij uw eisen.

Maxima

Design:
Het robuuste ontwerp vermindert uitval, 
verlengt de levensduur van de machine en 
helpt u tijd en geld te besparen. De body 
beschermt de interne structuur en de 
mechanische onderelen, zo worden deze 
beschermt tegen onbedoelde botsingen. 
De gebruikte materialen, zoals aluminium 
en polyethyleen zorgen ervoor dat, ook 
na langere tijd, de machine betrouwbaar 
blijft.

Kleurcodering:
Onderdelen welke regelmatig moeten 
worden schoongemaakt na elke shift zijn 
geel gecodeerd voor makkelijke indentifi-
catie. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat 
de machine altijd in een perfecte conditie 
blijft.
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Zuigmond breedte              cm 71 71 71 71 78,5 78,5

Werk breedte                      cm 51 51 51 51 51 60

Schoonwatertank                    l 60 60 60 60 60 60

Vuilwatertank                          l 65 65 65 65 65 65

Voeding (kabel/24 V Batterij) Kabel 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

Schijfborstels Ø    (aantal)  cm (1) 51 (1) 51 (1) 51 - - (2)31

Cylin.borstel Ø      (aantal) cm - - - - (2) 15 -

Rechth.pad            (aantal) cm - - - 51x36,5 - -

Borstel toerental                tpm 140 140 140 - 600 140

Osculaties per minuut - - - 2400 - -

Voorwaartse snelheid    km/u 0-3 0-3,5 0-3,5 0-3,5 0-3,5 0-3,5

Batterijen                 (aantal) V (2) 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12

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

Armada Reinigingssystemen - www.armada.nl

Maxima

De gebruiker is het centrum van een 
high-tech universum, waar alles ge-
makkelijk, intuïtief en dynamisch is.

Intelligent Drive: 
Alle functies en activiteiten worden beheerd 
vanuit een enkele interface, waarbij slechts 
een aanraking van de vinger toegang biedt 
tot een buitengewone keuze aan aanpasba-
re functies om aan alle soorten vereisren te 
voldoen met extreme eenvoud. Zo is er keu-
ze uit zone programma’s, Eco Mode, Power 
Mode en kunnen er instructie filpjes worden 
afgespeeld.

De beste flexibiliteit ooit: 
Kies het model dat u nodig heeft: schrob-
ben, schrobben-zuigen of orbital. 
Kies het instrumentenpaneel die bij u past: 
De basisversie, de Pro-versie met mem-
braanpaneel of de Plus-versie met touchs-
creen-display. Voorzie uw Maxima van de 
accesoires en technologieën die aan uw 
vereisten voldoen.


