
De gebruiksvriendelijke veegmachine!

Fimap FS800 is een compacte en wendbare veegmachine die 
het vuil met een borstel in de achterop de machine geplaatste 
vuilbak veegt. De hoofdborstel wordt omsloten door rubber 
flappen. Hiertussen wordt de lucht continue weggezogen naar 
een groot filterpakket dat is voorzien van een elektrische filter-
schudder. Afhankelijk van de vervuiling kan voor verschillende
filtertypen gekozen worden. De schone lucht wordt op het 
hoogste punt van de machine uitgeblazen zodat stof dat rond-
om de machine ligt niet wordt weggeblazen.

De voorste flap kan met behulp van een voetpedaal opgetild 
worden om grof vuil eenvoudig op te kunnen vegen. Voor het 
vegen langs muren en randen is de Fimap FS800 uitgerust 
met een apart inschakelbare zijborstel. Zowel de hoofd- als 
de zijborstel zijn eenvoudig, zonder hulp van gereedschap, te 
verwisselen. Naar keuze kan de machine ook van een tweede 
zijborstel voorzien worden.

FS800 B

Vuilcontainer:
Voor het legen van de vuilcontainer zijn 
twee systemen beschikbaar. 

In de Base-uitvoering van de FS800 kan de 
vuilcontainer onder de machine vandaan 
gerold worden. Hierna kan deze hand-
matig geleegd kan worden. 

In de standaard uitvoering wordt de vuil-
container geleegd door deze elektrisch tot 
een maximale hoogte van 1,30 meter op 
te tillen. Hierna kan het in bijvoorbeeld 
een rolcontainer leeggestort kan worden
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Technische data FS800 B Base FS800 B
Breedte hoofdborstel                   mm  800   800
Werkbreedte met zijborstel        mm  950  950
Werktbreedte met 2 zijborstels   mm  1150  1150

Rijsnelheid                              Km/uur  0-6  0-6

Capaciteit                                 m2/uur  6.400  6.400

Max. helling bij vollast                     %  10  10

Rijmotor                                        V/W  24/400  24/400

Zijborstelmotor                             V/W  24/90  24/90
Filterschudmotor                          V/W  24/80  24/80
Legen vuilcontainer  handmatig  elektrisch
Uitstorthoogte                               mm  –  1300
Inhoud vuilcontainer                      Ltr  70  70
Oppervlakte stoffilter                    m2  6  6
Gewicht zonder batterijen             Kg  381  381
Afmetingen (LxBxH)                      mm  1600x1080x131  1600x1080x131

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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FS800 B  

De FS800 is geschikt voor het schoon-
maken van industriële en commer-
ciële ruimtes tot wel 6000 m2/uur.
 
Filter: 
De filter heeft een capaciteit van wel 6m2.
Het filter wordt met een elektrische filter-
schudder gereinigd. De luchtafzuiging kan 
uitgeschakeld worden om ook op natte 
ondergronden te werken. Het is zeer ge-
makkelijk om het filter te vervangen.

Accessoires: 
De Fimap FS800 is volledig op uw eigen 
wensen en behoeftes aan te passen. De 
machine kan met diverse accessoires wor-
den uitgerust om aan alle eisen te voldoen. 
Denk hierbij aan verschillende borstels, 
filters, wielen en verlichting.


