
FV9+ / FV9+B

Ervaar het gemak van moeiteloos bewegen
in kleine ruimtes!

De FV9+ en de FV9+B zijn rugzak stofzuigers. Ze maken het 
schoonmaken van kleine ruimtes met weinig bewegingsruimte, 
zoals bioscopen, theaters, bussen, treinen en vliegtuigcabines, 
sneller en makkelijker.

Ze zijn comfortabel om te dragen dankzij het lichte gewicht en 
de verstelbare gevoerde schouderbanden. De handige 
accessoire riem zorgt ervoor dat alternatieve opzetstukken 
altijd binnen handbereik zijn, die maken het mogelijk om zelfs 
bij de meest lastige hoeken te komen. 

Het optionele HEPA filter garandeerd excellente filtratie van de 
fijnste stofdeeltjes en zorgt voor de terugkeer van super 
schone lucht in de omgeving.

Effectief in elke situatie: 
Uitgerust met een set opzetstukken om 
elke situatie aan te kunnen.

Het is comfortabel: 
De FV9+ is uitgerust met een 15 meter 
kabel. Deze garandeert een grote werk 
radius.

Het is Veilig: 
De gele kabel is opvallend en gemakkelijk 
zichtbaar. Waardoor eventuele on-
gelukken worden voorkomen.

Het is lichtgewicht en ergonomisch: 
De FV9+ en FV9+B zijn volledig aanpasbaar 
aan de gebruiker. Voor een comfortabele 
ervaring.
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Technische data FV9+ FV9+B
Werktijd                                       min. onbeperkt Tot 60
Uitrusting accessoires              Ømm 32 32
Tank materiaal HDPE HDPE
Voltage                                        V/Hz 230/60 36/-
Moter                                                n. 1 1
Fases                                                 n. 1 1
Vermogen                                        W 1000 230
Zuigkracht                                     kPa 21,65 8
Luchtstroom                               m2/u 104,4 25,2
Tank capaciteit                                   l 5,7 5,7
kabel lengte                                     m 15 -
Gewicht zonder batterijen           Kg 5,7 5,5
Gewicht met batterijen                Kg - 6,9
Afemting (l x h x b)                      mm 265x496x223 265x629x223  

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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FV9+ / FV9+B

Geen kabels, geen grenzen meer met 
de FV9+B.

Altijd klaar voor gebruik:
Geen zelf-ontlading, altijd klaar als je hem 
nodig hebt. Geen geheugen effect, de accu 
kan altijd worden herladen.

Snel opgeladen: 
De FV9+B kan meerdere malen per dag ge-
bruikt worden.

Handige batterijlader: 
Zorgt ervoor dat de batterij altijd en overal 
kan worden opgeladen zonder tijd te 
verspillen.

Hoge ontlading/lading cyclus levens-
duur.

Maximale vrijheid in beweging: 
De lithium batterij zorgt ervoor dat er overal 
moeiteloos kan worden schoongemaakt.


