
Kwaliteit krijgt vorm!
Bespaar op tijd, onderhouds- en gebruikskosten.

De iMx is zo ontworpen dat de schrobmachine makkelijk in 
gebruik en onderhoud is. De schoonmaaktijd wordt beperkt en 
de productiviteit verhoogd.

Het frame en de onderdelen worden volledig beschermd door 
de kappen waardoor ze beschermd worden tegen beschade-
gingen en ongelukken. Dit voorkomt onaangename reparatie 
kosten en zorgt voor een langere levensduur van de onderde-
len.

Het frame is gemaakt uit één stuk alluminium en is zo behan-
deld dat het niet gaat roesten. Dit zorgt ervoor dat de iMx 
hoge prestaties en productiviteit biedt zelfs in ruimtes zoals 
zwembaden en fabrieken.

iMx Base

Tijdbesparing in onderhoud:
Onderdelen die dagelijks onderhouden 
moeten worden zijn geel gekleurd om 
makkelijk geïdentificeerd en snel schoon-
gemaakt te worden zonder tijd te verlie-
zen.

Productiviteit:
De slang om de machine met water te 
vullen kan direct op de kraan worden aan-
gesloten om tijd te besparen en de hande-
ling te vergemakkelijken.

Besparing:
De maat dop van de tank zorgt ervoor dat 
de goede hoeveelheid schoonmaakmid-
del kan woren afgemeten om overmatig 
gebruik te voorkomen.
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Technische data iMx Base
Zuigmond breedte                                                   mm 680
Werk breedte                                                           mm 510
Schoonwatertank                                                           l 40

Vuilwatertank                                                                 l 40

Schijfborstel Ø                                                          mm 508

Borstelmotor                                                           V/W 24/500

Borstel toerental                                                      tpm 166

Borstel druk                                                                 kg 30
Zuigmotor                                                                 V/W 24/310
Tractiemotor                                                            V/W 24/120
Voorwaartse snelheid                                          km/u 3,5
Max. helling bij vollast                                                % 2
Batterijen                                                                       V 12
Batterijen gewicht                                                      kg 60
Machine gewicht zonder batterijen                        kg 76
Machine afmetingen (l x h x b)                             mm 1180 x 1030 x 590
Werk capaciteit                                               tot m2/u 1500/2000

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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iMx Base

iMx is de ideale oplossing voor wie 
op zoek is naar een machine met 
lage onderhoudskosten en een hoge 
productiviteit.

Autonomie: 
Tot wel 5 uur werk tijd met maar één 
batterijlading.

Veiligheid en schoonmaakprestaties: 
Het compacte ontwerp van de iMx ver-
zekerd goed zicht tijdens manouvres en 
tijdens het schoonmaken langs muren en 
rondom obstakels.

Bediening: 
De iMx is uitermate comfortabel in gebruik 
en medewerkers hebben geen speciale 
training nodig om de machine te kunnen 
bedienen.


