
Het ontwerp van de My50 is gericht op 
uitstekende prestaties, hoge kwaliteit, betaalbaar-

heid en duurzaamheid.

De My50-schrobmachine is vooral geschikt voor het 
reinigen van vloeroppervlakken van 1.000 tot 1.600 m2. Hij 
wordt aanbevolen voor dagelijks schoonmaakwerk en ook 
voor het reinigen van omgevingen waar hardnekkige vuilresten 
aanwezig zijn. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de be-
hoeften van veeleisende gebruikers: hoge productiviteit, lage 
onderhoudskosten en gebruiksvriendelijkheid.

My50 is een semi-automatische, handgeleide schrob-
machine met tractieaandrijving (elektrische versie beschik-
baar) met een enkele borstel van 51 cm breed. My50 is ideaal 
voor wie op zoek is naar een gebruiksvriendelijke schrob-
machine die maximale besparing biedt op het gebied van 
onderhoudskosten.

My 50

Betaalbaar: 
De betaalbaarheid heeft daarbij niet 
alleen betrekking op de prijsstelling maar 
ook op de kosten tijdens het gebruik.

Gebruiksvriendelijk: 
De My50 is uiterst eenvoudig te bedienen 
en te onderhouden. Op de machine zijn 
slechts twee schakelaars te vinden, en alle 
onderdelen zijn eenvoudig toegankelijk en 
hebben een duidelijke kleurcodering.

Flexibel: 
Dankzij de nieuwe dubbel scharnierende 
ophanging kan de machine ook in scherpe 
bochten de vloer uitstekend drogen met 
een zuigmond van slechts 68 cm breed.

Armada Reinigingssystemen - www.armada.nl



Technische data My 50
Zuigmondbreedte                                                    mm 680
Borstel Ø                                                                    mm 510
Borstel motor                                                          V/W 230/750
Borstel toerental                                                      tpm 135
Borstel druk                                                                Kg 27.5

Zuigmotor                                                               V/W 230/450

Type aandrijving Semi-auto

Max. helling bij vollast                                                % 2

Machine gewicht                                                        Kg 62

Schoonwatertank inhoud                                            L 40
Vuilwatertank inhoud                                                  L 40
Afmetingen machine (lxbxh)                                 mm 1165x541x995
Capaciteit                                                                m2/u 1850

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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My 50

Het automatische ontkoppeling 
systeem van de zuigmond voorkomt 
mogelijke schade bij eventuele bot-
singen. Dit in combinatie met het 
nieuwe verstevigde kunststof, met 
grotere weerstand tegen ongeluk-
ken en corrosie, zorgt voor minimale 
onderhoudskosten.

Eenvoudig:
De My50 is uiterst eenvoudig te bedienen 
en te onderhouden zodat er geen extra 
training van de gebruikers nodig is.

In 3 stappen aan het werk: 
1. Vul de schoonwatertank en start de 
    machine.
2. Laat de zuigmond zakken.
3. En start met werken.


