
Robuust, Krachtig en geschikt voor het schoonmaken 
van industriële omgevingen.

De SMg is uitermate geschikt voor het schoonmaken van zwaar 
bevuilde, industriële ruimtes tot wel 20.000 m2.

De SMg 120 is een schrobmachine met een werk breedte van 
120 cm.

De SMg 130 is een Schrob-veegmachine met een werk breedte 
van 130 cm. Deze is uitgerust met een roestvrijstalen borstel-
kop, 2 borstels aan de zijkant, twee cylindrische borstels en 
een vuilopvangbak die makkelijk geleegd kan worden.

De SMg is zeer gebruiksvriendelijk, stel de werk snelheid in, 
kies het goede programma, pas de schoonmaakoplossing en 
de borsteldruk aan voor het type werk en start met werken!

SMg 120-130

Productiviteit:
Met het nieuwe SolutionSaver systeem 
kunnen oppervlaktes geschrobt worden 
met een besparing van water en schoon-
maakmiddelen tot wel 50%.

Veiligheid:
Het schoonmaakmiddel komt uit een 20 
liter tank welke makkelijk gevuld kan wor-
den zonder in contact te komen met de 
chemicaliën.

Ecologie:
Doordat de hoeveelheid schoonmaak-
 oplossing kan worden afgestemd op de 
hoeveelheid vervuiling kan er tot wel 50% 
schoonmaakmiddelen bespaard worden.
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Technische data SMg 120 130
Zuigmond breedte                             mm 1266 1266
Werk breedte                                     mm 1200 1370
Capaciteit vuilreservoir                          l - 40
Schoonwatertank                                     l 275 275

Vuilwatertank                                           l 334 334

Schijfborstels Ø                                  mm 610 450

Cylindrischeborstels Ø                      mm - 210x1000

Borstelmotor                                     V/W 36/2000 (2x) 36/1300

Borstel toerental                                tpm 371 650

Borstel druk                                           kg 110-130-150 50-65-80
Zuigmotor                                          V/W (2x) 36/650 (2x) 36/650
Tractiemotor                                      V/W 36/1500 36/1500
Voorwaartse snelheid                    km/u 0÷7 0÷7
Max. helling bij vollast                          % 10 10
Batterijen                                          V/Ah 36/360 36/360
Batterijen gewicht                                kg 485 485
Machine gewicht zonder batterijen    kg 590 687
Schoonmaakmiddeltank                        l 19 19

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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Dankzij de grote tanks, de nieuwe 
wisserondersteuning voor perfecte 
droging (ook in bochten), en de 
borstelkop die tot 15 cm zijwaarts 
bewogen kan worden, is de SMg
uitermate productief en efficiënt.

Design: 
- Er kan aan beide zeides op- en afgestapt 
worden voor maximale toegankelijkheid.

- De vuilwatertank kan elektronisch worden 
gekanteld.

-De zuigmond kan gedraaid worden 
zodat de rubbers makkelijk kunnen 
worden schoongemaakt.

- De Dubbele zuigmotor verzekerd 
uitstekende resultaten, zelfs op ongelijke 
oppervlaktes.

- Externe stekkeradapter om de batterijen 
op te laden.

- LED koplampen.

SMg 120-130


