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Onze filosofie;

Onze jarenlange ervaring in de schoonmaakbranche en onze nooit gestilde honger naar innovatie zorgen 

ervoor dat ICE een onderscheidend vermogen heeft als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid, technologie 

en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding! Elke beslissing die wij nemen is gebaseerd op deze 

kernwaarden, zonder enige vorm van compromis!

Onze werkwijze;

ICE Benelux helpt u om de juiste machine voor de schoonmaakwerkzaamheden in te zetten. Dit doen wij

met onze machine specialisten welke jaren ervaring hebben in de schoonmaakbranche. Zij helpen u met 

advies, brengen de juiste offerte uit, demonstreren ter plaatse of nodigen u graag uit in ons moderne

Cleaning Experience Center in Rijsenhout (pal naast de A4) om de ICE ervaring te beleven.

Na overeenstemming leveren wij onze machines op locatie af en geven wij uw mensen de juiste training om 

efficient en netjes met de schoonmaakmachines om te gaan. Voor de optimale service bieden wij ons 

i-service concept aan welke u inzicht geeft en kosten bespaart.

Cochèl ter Schure

Managing Director ICE Benelux



ICE maakt de technologie van de schoonmaakmachine slimmer! De Lithium-ion accu is de basis van 
deze intelligentie.

i-Synergy - het draadloze telecommunicatie-informatiesysteem in de professionele reinigingsmachines.

Verkrijgbaar op de machines ; 
i20NBL, i20NBTL, i24BTL, i28BTL, i32BTL, i36BTL, RS26L, RS32L, IS1100BL

Werelds eerste “slimme” reinigingsmachine!

Internet of things verwijst naar:  "Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn 
verbonden met het globale netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.

Hoe werkt het?
i-Synergy verzamelt operationele gegevens uit de reinigingsmachines en geeft deze informatie vervolgens door 
aan de server van ICE. De ICE server genereert dagelijkse rapporten. Deze worden naar de aangewezen 
eindgebruikers verstuurd via e-mail. Uit deze rapporten kan de eindgebruiker opmaken of de machine nog goed 
werkt en zelfs op welke tijden deze machine wordt ingezet.

i-Synergy verzamelt minstens elke minuut de gegevens over de Lithium-ion batterij, zuigmotor, borstelmotor, 
transmissie en andere elektrische componenten. Wanneer u de machine gebruikt, maar zelfs ook 
wanneer deze aan de lader hangt.

i-Synergy zal direct een melding naar de ICE server versturen in het geval van een storing.
De monteurs van ICE zullen binnen enkele minuten vanaf de ICE server een sms bericht ontvangen en kunnen 
vrijwel direct een oplossing voor uw storing geven.

De milieuvriendelijke Lithium-ion batterij heeft een zeer lange levensduur van 8 jaar!!
Eindgebruikers kunnen betere beslissingen nemen op basis van de dagelijks verstuurde informatie rapporten
Minimaliseert downtime door het verkrijgen van gebruiksinformatie
Kostenbesparingen op het onderhoud wegens gespecificeerde defect of fout meldingen 
De machines kunnen op afstand worden beheerd via de ICE server

Wat doet i-Synergy voor u?

GEBRUIKER ICE SERVERE-MAIL

i-Synergy

ICE utilized our knowledge in lithium-ion battery technology and invented ---
      i-Synergy - the wireless telecommunication information system in professional cleaning machines' industry.

is available on: i20NBL, i20NBTL, i24BTL, i28BTL, i32BTL, RS26L, RS32L

The world's first "smart" cleaning machine!

END USER ICE SERVERE-mail

Internet of Things (IoT) refers to uniquely identifiable objects and their virtual representations in an Internet-like structure.  
A world where physical objects are seamlessly integrated into the information network, and where these "smart" objects can
become active participants in business processes.

How it works
i-Synergy collects operational data from cleaning machines and transmit the information to ICE's server.  
The ICE server generates daily reports and send them to designated end users by email.  From these reports, 
end users will have information about machines' usage and even specific timings. 

Besides, i-Synergy also collects data on lithium-ion battery, vacuum motor, brush deck motor, transaxle, and 
other electrical components at least once every minute when the machine is in use and even during battery 
charging. 

i-Synergy will send notifications instantly to the ICE server in case of any malfunction.  ICE maintenance 
personnel will receive a SMS within minutes from the ICE server for immediate servicing.

   Environmentally friendly lithium-ion battery has a lifespan of up to 8 years
   End users can make better management decisions according to the information gathered from the daily reports

   Minimizes downtime due to the access of components' usage data
   Cost savings on servicing due to specified instant machine malfunction notification
   Machines can be remotely managed through the ICE server

What it can do



ICE TOP Line Serie

ICE staat voor kwaliteit; onze TOP LINE serie bestaat uit een lijn van industriële schoonmaakmachines welke 
standaard zijn voorzien van alle toebehoren zoals AGM batterijen, lader (ingebouwd of los), schrobborstels en 
padhouders. Uw leverancier adviseert u met de juiste keuze van machine en toebehoren. Alle TOP LINE modellen 
hebben 12 maanden garantie-termijn welke wij i.c.m. een service-abonnement verlengen naar 36 maanden! 
Dat geeft u de zekerheid en het vertrouwen in alle kwaliteits-producten van ICE.  
De ICE TOP LINE serie is verkrijgbaar via koop of lease.

ICE Smart Line serie

De SMART LINE serie is het neusje van de zalm; deze machines hebben standaard een Lithium-ion batterij-pakket 
en zijn voorzien van het i-synergy intelligence systeem. Op deze configuratie geven wij maar liefst 3 jaar volledige
garantie, óók op de batterij! 

Met i-Synergy kunt u als gebruiker of beheerder en wij als leverancier de machine op afstand monitoren. 
Gebruiksuren en afwijkende waarden die een (aankomende)  storing kunnen aanduiden worden direct aan onze
server verzonden. Per minuut verzamelt de machine alle actuele data en bewaakt de 5 belangrijkste elektronische 
componenten. Óók de locatie is uit te lezen zodat u precies weet waar uw machines staan! 
Met i-Synergy kunnen wij u pro-actief service verlenen!

ICE SMART Line machines huurt u voor 12-24 of 36 maanden . Short rental is óók mogelijk! 

Werelds eerste “slimme” reinigingsmachine!
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Onderhoud is behoud!

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw machine(s) en zorgt bovendien voor het beste reinigings-
resultaat. Onze servicemonteurs hebben een uitstekende kennis van uw machine(s) en kunnen uw bedieners ook 
goed trainen in het dagelijks onderhoud van de machine.  Zo zorgen we samen goed voor uw machine(s).
Resultaat; minimale uitval en maximale reinigingsprestaties! 
Om reparaties vanaf het melden tot aan een correcte facturering optimaal en zonder veel werk te bewerk-
stelligen bieden wij u i-service. Verder ontvangt u maar liefst 3 jaar garantie op de machine bij het afsluiten van 
een i-service onderhoudsabonnement.

i-service: 

ICE Benelux biedt met i-service een makkelijke en snelle oplossing voor het melden en bijhouden van service en 
storing werkzaamheden.

1. U scant eenvoudig de machine QR-code en voegt extra informatie over de storing in. 

2. Na het verzenden wordt de service opdracht in ons systeem gepland.

3. Onze monteur bezoekt en lost de storing op of voert de betreffende onderhoud uit.

4. Na reparatie ontvangt u een getekende digitale werkbon. De digitale werkbon wordt in i-service
 gecontroleerd en gefactureerd.

5. U ontvangt volgens de afgesproken serviceovereenkomst de factuur digitaal.

De voordelen van i-service:

• Uw service aanvraag tot facturatie gedigitaliseerd
• Altijd uw machines in kaart in ons systeem, wij kennen uw machine
• Rapportages over machinepark en servicekosten 
• Eenvoudig service aanmelden
• Eenvoudig top 10 slijtdelen bestellen
• Eenvoudig zelf een onderdelentekening bekijken
• Tracking machine locatiesysteem via GPRS 
• Optimaal onderhoud/behoud van uw reinigingsmachine(s)
• Voorrang bij service-aanvragen
• GRATIS leenmachine bij langere uitval
• Kostenbesparend
• Fleetkorting op i-service bij meerdere machines
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I-synergy Schrob-/zuigmachine

De i20 NB-L/i20 NBT-L/ i24 BT-L, i32 BT-L en i36 BT-L behoren tot de SMART LINE serie 
en zijn het neusje van de zalm. Naast standaard een Lithium-Ion batterij te hebben is 
deze machine ook voorzien van het i-synergy intelligence systeem. Met i-synergy 
kunnen wij u pro-actief service verlenen!

Technische specificaties:

Kenmerken:
 Borstel aangedreven i20 NB-L

 Tractie aangedreven i20 NBT-L/i24 BT-L , i32 BT-L, i36 BT-L

 Slagvaste behuizing

 Tot 3.250 m2/uur reinigingscapaciteit

 I-Synergy on board

 Full service huur voor 12, 24 of 36 maanden

 36 maanden garantie (ook op Lithium-Ion batterij)

Standaard toebehoren :

   Padhouder en schrobborstel

 Ingebouwde lader

 24 Volt Lithium-Ion batterij 

 I-synergy

   

I20 NB-L / I20 NBT-L / I24 BT-L / I32 BT-L

Instelbare borsteldruk tot 90 kg Aluminium gebogen zuigmondNoodstop shutdown

  i20 NB-L i20 NBT-L i24 BT-L i32 BT-L i36 BT-L

Vermogen W Borstelmtr: 550    Zuigmtr: 500 Borstelmtr: 550    Zuigmtr: 500 Borstelmtr: 550    Zuigmtr: 500 Borstelmtr: 550    Zuigmtr:  600 Borstelmtr: 550    Zuigmtr:  600

Aandrijving	 	 Borstel	aangedreven	 Tractie:	200	 Tractie:	200	 Tractie:	200	 Tractie:	200

Voltage	 V	 24	 24	 24	 24	 36

Werkbreedte mm 510 510 610 810 800

Borstelmotor	 tpm	 200	 200	 285	 210	 210

Borsteldruk	 kg	 30	-	45	 30	-	45	 30	-	45	 31	-	45	 40	-	65	-	90

Waterhoeveelheid	 L	/	min	 0.4	-	1.4	 0.4	-	1.4	 0.4	-	1.4	 0	-	1.4	 0	-	0.85

Inhoud schoonwatertank L 60 60 60 100 118

Inhoud	vuilwatertank	 L	 65	 65	 65	 120	 149

Zuigbreedte	 mm	 762	 762	 762	 1185	 1185

Aandrijving	 	 Borstel	aangedreven	 Tractie	aandrijving	 Tractie	aandrijving	 Tractie	aandrijving	 Tractie	aandrijving

Maximale snelheid m/min 55 75 75 65 65

Geluidsniveau	 dB(A)	 68	 68	 68	 68	 72

Oppervlakte	per	uur	 m2/uur	 2200	 2400	 2600	 3250	 3250

Batterij	 V/Ah	 24	Volt,	85	of	110	Ah	 24	Volt,	85	of	110	Ah	 24	Volt,	85	of	110	Ah	 24	Volt,	260	Ah	 24	Volt,	260	Ah

Type	batterij	 	 Lithium-Ion	 Lithium-Ion	 Lithium-Ion	 Lithium-Ion	 Lithium-Ion

Aantal	ladingen	 ca.	 4000	 4000	 4000	 4000	 4000

Werktijd	van	de	batterij	 uur	 Tot	ca.	3,5	 Tot	ca.	3,5	 Tot	ca.	3,5	 Tot	ca.	4	 Tot	ca.	4

Gewicht kg 150 155 165 310 375

Afmeting	 cm	(lxbxh)	 135	x	78	x109	 135	x	78	x	109	 135	x	78	x	109	 158	x	119,5	x	113	 165	x	86,5	x	113

Management	inform.	sys.	 Ja/nee	 Ja,	i-Synergy	 Ja,	i-Synergy	 Ja,	i-Synergy	 Ja,	i-Synergy	 Ja,	i-Synergy
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I-synergy Schrob-/zuigmachine

De i20 NB-L/i20 NBT-L/ i24 BT-L, i32 BT-L en i36 BT-L behoren tot de SMART LINE serie 
en zijn het neusje van de zalm. Naast standaard een Lithium-Ion batterij te hebben is 
deze machine ook voorzien van het i-synergy intelligence systeem. Met i-synergy 
kunnen wij u pro-actief service verlenen!

Technische specificaties:

Kenmerken:
 Borstel aangedreven i20 NB-L

 Tractie aangedreven i20 NBT-L/i24 BT-L , i32 BT-L, i36 BT-L

 Slagvaste behuizing

 Tot 3.250 m2/uur reinigingscapaciteit

 I-Synergy on board

 Full service huur voor 12, 24 of 36 maanden

 36 maanden garantie (ook op Lithium-Ion batterij)

Standaard toebehoren :

   Padhouder en schrobborstel

 Ingebouwde lader

 24 Volt Lithium-Ion batterij 

 I-synergy

   

I20 NB-L / I20 NBT-L / I24 BT-L / I32 BT-L

Instelbare borsteldruk tot 90 kg Aluminium gebogen zuigmondNoodstop shutdown

I-synergy schrob-/zuigmachine en veeg-/zuigmachine

De RS32-L (i-synergy) opzit schrob-/zuigmachine is volledig geautomatiseerd met een
geprogrammeerde schakelaar! U heeft 3 verschillende instellingen voor de borsteldruk, 
tot maar liefst 75 kg. 
Het reinigingsmiddelen doseersysteem is instelbaar van I % tot 5 %. Met het compacte 
ontwerp heeft u toegang tot smalle gangen met de maximale wendbaarheid van de 
machine. Geleverd met een Lithium-ion batterij voor een extreem lange levensduur.
Full service huur voor 12, 24 of 36 maanden.

Standaard toebehoren :
 Padhouders (2) en standaard

   schrobborstels (2)

 Zwaailicht

 Reinigingsmiddelen doseersysteem

   25A ingebouwde SPE lader

   24 Volt Lithium-ion batterij

   i-Synergy data management systeem

Kenmerken:
 Geen gereedschap nodig om de zuigrubbers te

   verwisselen

 State-of-the-art touch panel bedieningspaneel

 Gegoten gebogen aluminium zuigmond voor het

   perfect opzuigen met de zuigmond

 Geautomatiseerde rem- en parkeerfunctie

 3 instellingen voor de borsteldruk, tot 75 kg instelbaar

   Reinigingsmiddelen doseersysteem (standaard)

   Heavy duty constructie voor maximale duurzaamheid

   Noodstop knop en zwaailicht (standaard) voor

   maximale veiligheid

   De machine wordt gebruiksklaar geleverd

RS32-L 

Volledig geautomatiseerd borsteldek en zuigrubbers lift 
systeem

State-of-the-art touch panel control paneel Stootbeugel die de bezems beschermd tegen stoten

Technische specificaties:    

  RS 32-L 

Vermogen	 W	 Aandrijfmotor:	850	Borstelmotor:	2	x	450	Zuigmotor:	450

Voltage	 V	 24

Werkbreedte mm 810

Borstelmotor	 tpm	 210

Borsteldruk	 kg	 34	-	45	-	75

Waterhoeveelheid	 L	/	min	 0	-	0,2

Inhoud schoonwatertank L 110

Inhoud vuilwatertank L 110

Zuigbreedte mm 1030

Maximale snelheid m/min 6.5

Maximale	helling	 	 Schrobben:	7%		Leeg:	17,5%

Geluidsniveau dB(A) 68

Oppervlakte	per	uur	 m2/uur	 5200

Batterij	 V/Ah	 24	Volt,	260	Ah

Type	batterij	 	 Lithium-Ion

Aantal	ladingen	 ca.	 4000

Werktijd	van	de	batterij	 uur	 ca.	4,5

Gewicht	 kg	 410

Afmeting	 cm	(lxbxh)	 156,5	x	103	x	144

Management	inform.	sys.	 Ja/Nee	 Ja,	i-Synergy
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I-synergy schrob-/zuigmachine en veeg-/zuigmachine

De iS1100-L (i-Synergy) is een industriële opzit-veegmachine die geschikt is voor het 
vegen van (middel)grote oppervlakken van zowel binnen als buiten. De ergonomisch
ontworpen iS1100 is zo eenvoudig te gebruiken dat zelfs ongetrainde bestuurders er
veilig op kan rijden. Beschikt over veel automatische functies. Heeft een groot stoffilter 
met automatisch filter schudsysteem! Heeft uitstekende stofbeheersing en een
grote autonomie. Full service huur voor 12, 24 of 26 maanden

Standaard toebehoren :

 Nylon hoofdborstel en nylon zijborstels (2)

 Polyester filterpatroon

 Voorlicht en zwaailicht

 25 Ah ingebouwde SPE lader 

 24 Volt Lithium-ion batterij

   I-Synergy data management system

   

Kenmerken:
 Het over-de-kop veegsysteem garandeert een constante prestatie

 Standaard met 2 zijbezems en aanrij-bescherming

 Handige en eenvoudige bedieningsfuncties in het stuurwiel

 Standaard filter met hoge afscheidingsgraad

   Trekt moeiteloos hellingen tot 20%

Optionele toebehoren :

 Natuurharen hoofdborstel en/of zijborstels

 Staalmix hoofdborstel en/of zijborstels

 Bestuurdersbescherming

   

RS32-L / IS1100-L
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I-synergy Veeg-/zuigmachine iS 1100-L

Technische specificaties:    

  IS 1100-L  

Voltage	 V	 24

Werkbreedte cm met zijborstels 110 cm/zonder 70 cm

Doorsnede	zijborstels	 cm	 40

Aantal	zijborstels	 	 2

Inhoud vuilvergaarbak L 80

Draaicirkel	 cm	 132

Filtermateriaal  Polyester

Filter	oppervlakte	 m2		 3,6

Filterreinigingssysteem	 	 Ja

Maximale snelheid km/uur 6.0

Maximale	helling	 %	 tot	20%

Veegprincipe  over de kop

Oppervlakte	per	uur	 m2/uur	 7000

Batterij	 V/Ah	 24	Volt,	150	Ah

Type	batterij	 	 Lithium-Ion

Aantal	ladingen	 	 4000

Werktijd	 uur	 Tot	ca.	3	uur

Gewicht kg 350

Afmeting	 cm	(lxbxh)	 150	x	94	x125

Management	inform.	sys.	 Ja/Nee	 Ja,	i-Synergy



i18B / i18CSchrob-/zuigmachine

De i18B is een compacte, wendbare en gemakkelijk te bedienen batterij-aangedreven 
schrob-/zuigmachine. Deze machine wordt gebruiksklaar geleverd.

De i18C is een bekabelde schrob-/zuigmachine en wordt gebruikt voor het reinigen van 
binnenruimtes. Door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige onderdelen en 
componenten, is de i18C een zuinige en zeer betrouwbare keuze.

W

V

mm

tpm

Kg

L / min

L

L

mm

M

V/Ah

dB(A)

Kg

cm

Technische specificaties :

i18B i18C

220

25

-

24

-

2x12 V, 85 Ah

Borstelmotor : 550     Zuigmotor : 500

457

180

30

0 - 1.4

35

40

762

68

116 x 52 x 102

63

   Tandwielaangedreven borstelmotor

   Aluminium gebogen zuigmond

   Laag geluidsniveau

   Grote opening in de vuilwatertank voor eenvoudige reiniging

   Oppervlakte per uur : 1500 m² / uur ( i18B )

   Oppervlakte per uur : 1200 m² / uur ( i18C )

   De machine wordt gebruiksklaar geleverd

Kenmerken :

Standaard toebehoren:

   Padhouder en schrobborstel  

   8A ingebouwde lader (i18B)

   2x12 Volt onderhoudsvrije batterijen (i18B)

   25 meter veiligheidssnoer (i18C)

incl. batterijen 107 

Tandwielaangedreven borstelmotor Aluminium gebogen zuigmond met wielenGebruiksvriendelijk touch panel control system

Vermogen

Voltage

7

Werkbreedte

Borstelmotor

Borsteldruk

Waterhoeveelheid

Inhoud schoonwatertank

Inhoud vuilwatertank

Zuigbreedte

Snoerlengte

Batterij

Geluidsniveau

Gewicht

Afmeting
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Schrob-/zuigmachine

De i20 serie is gebouwd op hetzelfde platform met een tankinhoud van 60 liter. De i20B 
Compact heeft 40 liter. De i20 is verkrijgbaar met standaard schrobsysteem en een orbitol 
schrobdek. De i20NBT-ORBITAL met excentrische pad of borstel maakt door de 
multi-beweging (horizontaal) in hoge snelheid anders schoon dan de traditionele 
schrobdecks. Deze machine is derhalve een echte probleemoplosser voor vloeren met véél 
aangekoekt vuil en of opgebouwde waslagen.

W

V

mm

tpm

Kg

L / min

L

L

mm

m/min

dB(A)

m²/uur

uur

Kg

cm

V/Ah

Technische specificaties :

i20NB

Tractie

i20NBT

75

Borstelaangedreven

Borstelmtr: 550 - Zuigmtr: 500

510

200

30 - 45

0.4 - 1.4

60

65

762

68

2 x 12V, 100 Ah

Werktijd van de batterij

Gewicht

Afmeting

24

2200 2400

ca. 3,5

Inclusief batterijen : 150

ca. 3

Inclusief batterijen : 155

135 x 78 x 109

Borstelmtr: 550 - Zuigmtr: 500

24

510

200

30 - 45

0.4 - 1.4

60

65

762

55

68

2 x 12V, 100 Ah

135 x 78 x 109

0.4 - 1.4

55

68

ca. 2,5

* i20NBT is tevens in een RVS uitvoering leverbaar.

*

Tractie

i20NBT-O

2,8

2400

ca. 3

Inclusief batterijen : 186

Borstelmtr: 550 - Zuigmtr: 500

24

510

200

30 - 45

0.11 - 0.37

15

17

762

68

2 x 12V, 100 Ah

130 x 56 x 109,5

Kenmerken:
   Verbetert de werk efficiëntie door het gebruik van de grote 60 liter tank

   State-of-the-art, gebruiksvriendelijk touch panel controlesysteem

   Gegoten aluminium borsteldek, poedergecoate borsteldek bij de i20 NBT-O, en 

   gebogen zuigmond

   Instelbare borsteldruk van 30 kg of 45 kg

   Geen gereedschap nodig voor het verwisselen van de zuigrubbers

   De zuigmotor wordt met vertraging uitgeschakeld

   Noodstop shutdown systeem

   Theoretische oppervlakte per uur : 2000 - 2400 m²/uur

   De machine wordt gebruiksklaar geleverd

i20B Compact

Standaard toebehoren :

   Padhouder en schrobborstel 

   13A ingebouwde lader

   2x12 Volt onderhoudsvrije Clean & Green batterijen        

i20B COMPACT / i20NB / i20NBT

Instelbare borsteldruk tot 45 kg Robuust poedergecoat schrobdek Noodstop shutdown

Vermogen

Voltage

8

Werkbreedte

Borstelmotor

Borsteldruk

Waterhoeveelheid

Inhoud schoonwatertank

Inhoud vuilwatertank

Zuigbreedte

Aandrijving

Maximale snelheid

Geluidsniveau

Oppervlakte per uur

Batterij

Borstelmtr: 550 - Zuigmtr: 500

24

510

200

30 - 45

40

45

762

Borstelaangedreven

2000

2 x 12V, 85 Ah

Inclusief batterijen : 145

120 x 78 x 109
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i24BTSchrob-/zuigmachine

De i24BT heeft een werkbreedte van 610 mm en biedt hierdoor optimale efficiëntie. 
De gegoten aluminium borsteldek en gebogen zuigmond maximaliseren de superieure 
duurzaamheid.
De borsteldruk is instelbaar tot 45 kg. Dit zorgt voor top reinigingsprestaties.

De i24BT is ook verkrijgbaar in RVS uitvoering.

W

V

mm

tpm

Kg

L / min

L

L

mm

m/min

dB(A)

m²/uur

V/Ah

uur

Kg

cm

Technische specificaties :

Borstelmotor : 550     Zuigmotor : 500     Tractie : 200

285

30 - 45

0.4 - 1.4

60

65

762

Tractie

2600

2 x 12V, 100 Ah

ca. 3

Gewicht

Afmeting

24

610

75

68

Inclusief batterijen : 165

135 x 78 x 109

Kenmerken:
   Variabele snelheid d.m.v. traction control

   Verbetert de werk efficiëntie door het gebruik van de grote 60 liter tank

   State-of-the-art, gebruiksvriendelijk touch panel controlesysteem

   Gegoten aluminium borsteldek en gebogen zuigmond

   Instelbare borsteldruk van 30 of 45 kg

   Geen gereedschap nodig voor het verwisselen van de zuigrubbers

   De zuigmotor wordt met vertraging uitgeschakeld

   Noodstop shutdown systeem

   Theoretische oppervlakte per uur : 2600m² / uur

   De machine wordt gebruiksklaar geleverd

Standaard toebehoren :

   Padhouder en borstel

   13A ingebouwde lader 

   2x12 Volt onderhoudsvrije Clean & Green batterijen                   

Instelbare borsteldruk tot wel 45 kg Aluminium borsteldek en zuigmondNoodstop shutdown system

Vermogen

Voltage

9

Werkbreedte

Borstelmotor

Borsteldruk

Waterhoeveelheid

Inhoud schoonwatertank

Inhoud vuilwatertank

Zuigbreedte

Aandrijving

Max. Snelheid

Geluidsniveau

Oppervlakte per uur

Batterij

Werktijd van de batterij

11

Schrob-/zuigmachine i24 BT



i28BT / i32BTSchrob-/zuigmachine

De i28BT en i32BT zijn volledig geautomatiseerde achterloop schrob-/zuigmachines die 
zijn uitgerust met een dubbel borstel ontwerp (710mm / 810 mm reinigings breedte) die 
het schoonmaken maximaliseren. 
De 100 liter schoonwatertank maakt het ideaal voor professionals om grote gebieden te 
reinigen. De electrische actuator voegt een borsteldruk toe tot wel 54 kg. Het aluminium 
borsteldek en gebogen zuigmond maximaliseren de superieure duurzaamheid.

W

V

mm

tpm

Kg

L / min

L

L

mm

m/min

dB(A)

m²/uur

V/Ah

uur

Kg

cm

Technische specificaties :

210

18 - 36 - 54

0 - 1.4

100

120

46.5 - 1185

68

4 x 6V, 260 Ah @ 20 Hr

Gewicht

Borstelmotor : 550 x 2     Zuigmotor : 600     Tractie : 200

24

Tractie

65

ca. 4.5

Afmeting

i28BT

28/700 32/810

32502850

Inclusief batterijen : 300 Inclusief batterijen : 310

   
Kenmerken:
   Variabele rijsnelheid

   Verbetert de werk efficiëntie als gevolg van grote 100 liter

   schoonwatertank

   State-of-the-art, gebruiksvriendelijk touch panel controlesysteem                 

   Gegoten aluminium borsteldek en gebogen zuigmond

   Instelbare borsteldruk van 18, 36 of 54 kg

   Geen gereedschap nodig voor het veranderen van de zuigrubbers

   Vertraging van de zuigmotor wanneer deze wordt uitgeschakeld

   Noodstop shutdown systeem

   Theoretische oppervlakte per uur: 2.850 - 3.250m² / uur

   De machine wordt gebruiksklaar geleverd

Standaard toebehoren :

   Padhouders en schrobborstels      

   25A Ingebouwde SPE lader

   4x6 Volt, 260 Ah onderhoudsvrije Clean & Green batterijen

Instelbaar tot een borsteldruk van 54 kg. Aluminium gebogen zuigmondState-of-the-art touch panel control system

i32BT
Motor

Voltage

10

Werkbreedte

Borstelmotor

Borsteldruk

Waterverbruik

Inhoud schoonwatertank

Inhoud vuilwatertank

Zuigbreedte

Aandrijving

Max. Snelheid

Geluidsniveau

Oppervlakte per uur

Batterij

Werktijd van de batterij

155 x 119,5 x 113 158 x 119,5 x 113

12

Schrob-/zuigmachine i28 BT / i32 BT



Auto Scrubber

Kenmerken:
   Variabele rijsnelheid

   Instelbare borsteldruk van 40 / 65 / 90 kg

   Noodstop shutdown systeem

   State-of-the-art, gebruiksvriendelijk touch panel controlesysteem

   Robuust gegoten aluminium borsteldek en gebogen zuigmond

   Geen gereedschap nodig voor het veranderen van de zuigrubber

   Tot 3.250 m2 per uur capaciteit

   De machine wordt gebruiksklaar geleverd

Meer power, meer capaciteit, dit behaalt de batterij aangedreven i36 BT met zijn 36V aandrijving en maar liefst 

118 liter schoonwatertank. Met hydraulische borstel neer-/ophaalsysteem wordt de ergonomie van de 

gebruiker verbetert. De borsteldruk kan tot maar liefst 90 kg worden ingesteld.

 

Standaard toebehoren:

   Padhouders (2) en standaard schrobborstels (2)

   25A ingebouwde SPE lader

   4x6 Volt, 260 Ah onderhoudsvrije Clean & Green batterijen

Instelbare borsteldruk van 40 / 65 / 90 kg State-of-the-art, gebruiksvriendelijk
touch panel controlesysteem

Technische specificaties:

Borstelmotor: 650×2   Zuigmotor: 600 Tractie aandrijving: 600

36

i36 BT

800

210

40 / 65 / 90

0 - 0.85

118

Vermogen W

V

mm

tpm

kg

L

uur

kg

mm

L/min

Voltage

Werkbreedte

Borstelmotor

Borsteldruk

Waterhoeveelheid

Inhoud schoonwatertank

Zuigbreedte

Gewicht

Afmeting

Inhoud vuilwatertank 149

Tractie aandrijving

L

1185

6×6v, 260AH@20uur

72

Tot ca. 4

375

1650x865x1130

mm

m/min

m2/uur

Max . Snelheid 

Geluidsniveau

Oppervlakte per uur

Batterij

Werktijd van de batterij

Aandrijving

65

3250

dB(A)

A/H

i36BT

Robuust gegoten aluminium borsteldek

13

Schrob-/zuigmachine i36 BT



RS26 / RS32Opzit schrob-/zuigmachine

De RS26/RS32 opzit schrob-/zuigmachine is volledig geautomatiseerd met een 
geprogrammeerde schakelaar die zelfs zonder training goed te gebruiken! U heeft 3 
verschillende instellingen voor de borsteldruk. Deze is in te stellen tot 75 kg voor het 
maximale reinigingseffect. Het reinigingsmiddelendoseersysteem veranderd de 
oplossing in een paar seconden, instelbaar van I % tot 5 %. Met het compacte ontwerp 
heeft u toegang tot smalle gangen met de maximale wendbaarheid van de machine.

W

V

mm

tpm

Kg

L / min

L

L

mm

%

dB(A)

m²/hr

V/Ah

uur

Kg

cm

Technische specificaties :

210

34 - 45 - 75

0 - 0.2

110

110

68

4 x 6V, 260 Ah

Gewicht

Aandrijfmotor : 850     Borstelmotor : 450 x 2     Zuigmotor : 450

24

6.5

Schrobben : 4° / 7 %     Leeg : 10° / 17,5 %

ca. 3.5

Afmeting

RS26

650 810

52004300

Inclusief batterijen : 400 Inclusief batterijen : 410

860

Kenmerken:
   Geen gereedschap nodig om de zuigrubbers te verwisselen

   State-of-the-art touch panel bedieningspaneel

   Gegoten gebogen aluminium zuigmond voor het perfect opzuigen    

   met de zuigmond

   Geautomatiseerde rem- en parkeerfunctie

   3 instellingen voor de borsteldruk, tot 75 kg instelbaar

   Reinigingsmiddelendoseersysteem (standaard)

   Heavy duty constructie voor maximale duurzaamheid

   Noodstop knop en zwaailicht ( standaard )

   voor maximale veiligheid

   De machine wordt gebruiksklaar geleverd

Standaard toebehoren :

   Padhouders en schrobborstels     

   25A ingebouwde SPE lader

   4x6 Volt, 260 Ah onderhoudsvrije CLean & Green batterijen

Volledig geautomatiseerd borsteldek en zuigrubbers lift 
systeem

Geen gereedschap nodig voor het vervangen van de 
zuigrubbers

State-of-the-art touch panel control paneel

RS32
Vermogen

Voltage

11

Werkbreedte

Borstelmotor

Borsteldruk

Waterhoeveelheid

Inhoud schoonwatertank

Inhoud vuilwatertank

Zuigbreedte

Max. Snelheid

Max. Helling

Geluidsniveau

Oppervlakte per uur

Batterij

Werktijd van de batterij

156,5 x 86 x 144 156,5 x 103 x 144

Km/uur

1030

14

Opzit schrob-/zuigmachine RS26 / RS32



IS1100BVeegzuigmachine

De iS1100 is een industriële opzit-veegmachine die geschikt is voor het vegen
van (middel)grote oppervlakken van zowel binnen als buiten. De ergonomisch
ontworpen iS1100 is zo eenvoudig te gebruiken dat zelfs ongetrainde bestuurders er
veilig op kan rijden. Beschikt over veel automatische functies. Heeft een groot
stoffilter met automatisch filter schudsysteem! Heeft uitstekende stofbeheersing en een
grote autonomie.

V

mm

%

m²/hr

V/Ah

uur

Kg

cm

Filtermateriaal

Filter oppervlakte

Technische specificaties :

2 x 6 V / 220 Ah

Gewicht

24

iS1100B

6,0

ca. 3.5

Afmeting 150 x 94 x 125 cm

zonder batterijen : 282 kg

7000 m²/ uur

zonder zijborstels 70 cm & met zijborstels 110 cm

tot 20%

Standaard toebehoren:
   Nylon hoofdborstel en nylon zijborstels (2)

   Polyester filterpatroon

   Voorlicht

   Zwaailicht

   25 Ah ingebouwde lade

   4 x 6 Volt, 220 Ah onderhoudsvrije batterijen

  

Kenmerken:
   Het over-de-kop veegsysteem garandeert een constante prestatie  

   Standaard met 2 zijbezems en aanrij-bescherming

   Handige en eenvoudige bedieningsfuncties in het stuurwiel

   Standaard filter met hoge afscheidingsgraad

   Trekt moeiteloos hellingen tot 20%

Optionele toebehoren:
   Natuurharen hoofdborstel en/of zijborstels

   Staalmix hoofdborstel en/of zijborstels

   Bestuurdersbescherming

Ergonomisch stuur met centraal bedieningsdisplay Gevarenlicht aan de achter-/bovenzijde
van de machine

Stootbeugel die de bezems beschermd tegen stoten

Voltage

12

Werkbreedte

Max. Snelheid

Max. Helling

Oppervlakte per uur

Batterij

Werktijd van de batterij

Km/uur

Aantal zijborstels 2

Doorsnede zijborstels cm 40 cm

Inhoud vuilopvangbak L. 80 L.

Draaicirkel cm. 132 cm

m² 3,6

Polyester

Veeg-principe over-de-kop

15

Veegzuigmachine iS1100B



IE410Borstel tapijtreiniger

IE410 is een tapijtreiniger die is ontworpen met ervaring en kennis. 
De speciale drie in één functionaliteit die sprayen, schrobben en zuigen mogelijk maakt. 
De RVS zuigmond en nozzles zorgen voor een maximale duurzaamheid. De 3-traps 
tangentiële vacuüm motor zorgt voor maximale water opname. Door het gebruik van 
10" wielen kunt u de machine gemakkelijk manoeuvreren tijdens het transport.

W

V

L

L

Inch

CFM

P.S.I

cm

W/TPM

M

cm

Technische specificaties :

120

95

100

41

150 / 1400

220

30

15

93 x 41 x 90

1680

38

43

Kenmerken :
   Groot venster in de vuilwatertank

   3-traps tangentiële zuigmotor

   RVS vacuüm zuigmond en nozzles

   10" wielen

Standaard toebehoren :

   7,5 meter slang                              

   Aluminium meubelzuigkit

   Meubel spray/zuig mondstuk

RVS zuigmond Groot venster in de vuilwatertankCyllindrische borstel en RVS nozzles

Vermogen

Voltage

11

Inhoud schoonwatertank

Inhoud vuilwatertank

Waterlift

Luchtverplaatsing

Spraypomp

Werkbreedte

Borstelmotor

Gewicht

Lengte snoer

Afmeting

Kg

16

Borstel tapijtreiniger iE410



IM3Professionele Luchtdroger

Kenmerken :
   Robuust rotatie gegoten materiaal

   Eenvoudig te transporteren

   Stapelbaar

De IM3 is te gebruiken om harde vloeren en tapijt na het reinigen sneller te laten drogen. 
Dit werkt doordat er extra luchtcirculatie in de ruimte plaatsvindt met het gebruik
van de IM3. 

De uitschuifbare handgreep en grote wielen zorgen voor een betere wendbaarheid, 
gemakkelijk wanneer u de IM3 wilt verplaatsen. 

Het stapelbare ontwerp zorgt voor minimale opslagruimte. Speciaal ontworpen 
glasvezelgevuld-nylon blower kooi zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid. 

De rotatie gegoten behuizing biedt maximale slagvastheid dit zorgt voor een lange 
levensduur.

Hp

V

tpm

I II III

M

Kg

cm

Technische specificaties :

6.5

16

48 x 57 x 54

220

1150 - 950 - 850

3/4

II

Grote wielen voor het gemakkelijk verplaatsen Uittrekbaar handvatStapelbaar

Vermogen

Voltage

14

Snelheid

Beschermingsklasse

Lengte snoer

Gewicht

Afmeting

17

Professionele Luchtdroger iM3



ID10Super stille professionele stofzuiger

Dankzij de nieuwste geluidsreducerende toepassing is de iD10C in staat om het
geluidsniveau te beperken tot het laagste niveau. De zuigmotor heeft een industriële
kwaliteit. Ook eventueel in batterij versie verkrijgbaar, iD10B, zodat u de stofzuiger op 
die plaatsen kunt gebruiken waar geen stroom voor handen is.

De iD10C/B wordt geleverd met HEPA filter (high-efficiency deeltjes absorptie), dat
tenminste 99.97 % van de deeltjes van 0,3 micrometer (μm) in di ameter verwijdert.
Het systeem voor automatisch drukontlasting voorkomt oververhitting van de motor.

V

A

W

L/min

Mbar

I II III

L

L

H

dB(A)

M

Kg

cm

mm

Technische specificaties :

250

II

13

4,5

850

220

ID10C-15 HEPA

3.228

10

13

59

15

5,5

39,4 x 36 x 39,6

32

46

II

13

9

300

24

ID10B-HEPA

2.322

10

13

57

-

6,7

39,4 x 36 x 39,2

35

Kenmerken:
   HEPA-filter

   Extra grote achterwielen

   Automatisch drukontlastingssysteem

   Laag geluidsniveau

   Roestvrij stalen buis

   15 meter afneembaar snoer (C-versie)

   Lithium-ion batterijen (B-versie)

Standaard toebehoren :

   Complete zuigset 32 mm. iD10C (zuigslang /RVS zuigbuizen/parket zuigmond)                                   

   Complete zuigset 35 mm. iD10B (zuigslang/RVS zuigbuizen/combi zuigmond)         

   Papieren stofzak

   (extra/andere accessoires op aanvraag) 

                    

HEPA filter Parkeerstand voor de zuigbuisLithium-ion batterijen

Voltage

Stroom

15

Vermogen

Luchtverplaatsing

Onderdruk

Beschermingsklasse

Tank capaciteit

Stofzak capaciteit

HEPA

Geluidsniveau

Snoerlengte

Gewicht

Afmeting

Diameter zuigbuis

18

Super stille professionele stofzuiger iD10C-15 HEPA / iD10B-HEPA



ID8B / ID8CProfessionele rugstofzuiger

De ID8B en ID8C rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor speciale 
reinigingsbehoeften. Het HEPA-filter is standaard. De draaibare zuigslang maakt het 
gebruik door beiden handen mogelijk. Door het ergonomisch ontwerp zijn de ID8B en 
ID8C erg licht en eenvoudig in gebruik.

ID8B 's Lithium-ion batterij zorgt voor een maximaal gebruik
en is dus erg efficient. Door middel van de batterijcapaciteit indicator
kan de gebruiker in één oogopslag zien hoelang hij nog met
de batterij kan werken.

V

W

L/min

Mbar

I II III

L

L

dB(A)

H

M

Ah

Hr

Kg

cm

Technische specificaties :

ID8B ID8C
36

300

2.322

130

II

8

6

57

13

-

4,4

2,5

6,7

31,1 x 25,6 x 57,7

220

1000

3.224

250

II

8

6

59

13

15

-

-

5,2

31,5 x 25,6 x 51,7

Kenmerken:
   Netto gewicht van 3 kg zonder batterij en 4,5 kg met batterij (ID8B)

   ID8C heeft een snoerlengte van 15 meter

   Ergonomisch ontworpen harnas

   HEPA filter (H13)

Standaard toebehoren :

   Zuigslang 35 mm                           RVS zuigbuis

   Combizuigmond                            Meubelmondstuk

   Plintenzuigmond                           Papieren stofzak

   2 stuks Lithium-ion batterijen (ID8B)

Batterij capaciteit indicator Standaard toebehorenAan/uit schakelaar is gepositioneerd op de taille

Voltage

16

Vermogen

Luchtverplaatsing

Onderdruk

Beveiligingsklasse

Tank capaciteit

Stofzak capaciteit

Geluidsniveau

HEPA

Snoer lengte

Batterij capaciteit

Oplaadtijd

Gewicht

Afmeting

Werktijd Hr ca. 0,5 -

19

Professionele rugstofzuiger iD8B / iD8C



IW35Professionele stof-/waterzuiger

Het nieuw ontworpen vlotter systeem, zorgt voor een maximale inname van water 
zonder dat dit de zuigkracht beinvloed. Het verhoogt de efficiëntie, maar verlengt ook 
de levensduur van de zuigmotor.

W

V

L

Mbar

L./min

I II III

M

M

mm

dB(A)

Kg

cm

Technische specificaties :

1000

220

35

275

3.398

II

10

2

35

65

10

48 x 46 x 76

Kenmerken:
   RVS filter, sterk en duurzaam

   Laag geluidsniveau 

   2-traps by-pass vacuüm motor voor een betere zuigkracht 

   10 meter snoer

Standaard toebehoren :

   Zuigmondenset                              

   RVS Zuigbuis                                   

   Waterzuigmond 300 mm

   RVS Filter

   Combinatie zuigmond 35 mm

   2 meter zuigslang

RVS filter Standaard toebehorenOphanghaak voor het snoer

Voltage

Capaciteit

17

Onderdruk

Luchtverplaatsing

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Lengte zuigslang

Diameter slang

Geluidsniveau

Gewicht

Afmeting

Vermogen

20

Professionele stof-/waterzuiger iW35



IW80Professionele stof-/waterzuiger

De IW80 is een nieuw ontwerp dat de maximale watercapaciteit van 80 liter mogelijk 
maakt. De doorschijndende tank zorgt ervoor dat u gemakkelijk de hoogte van het
water niveau kunt zien. Het gebruik van industriële materialen maakt de IW80 geschikt 
voor zware toepassingen. De induvidueel geschakelde motoren zorgen voor een 
optimale performance ten alle tijden.

W

V

L

Mbar

L./min

I II III

M

M

mm

dB(A)

Kg

cm

Technische specificaties :

2000

220

35

275

600

II

15

3

38

72

33

63 x 56 x 99

Kenmerken:
   RVS filter wat de schuimvorming minimaliseert

   Hoog zuigvermogen vanwege het 2-motorige ontwerp 

   De accessoires zijn geplaatst op de achterzijde van de machine

   Steel kan staand geplaatst worden aan de achterkant van de IW80

   Industriële wielen van 3.5”

   Achterwielen van 10”

   RVS handvat

Standaard toebehoren :

   RVS behuizing / RVS zuigbuizen                              

   Zuigmond 430 mm                                   

   Waterzuigmond 430 mm

   3 meter zuigslang

   Spleetmondstuk

   Stoffenzak (herbruikbaar)

Plek voor de accessoires op de achterzijde Standaard toebehoren3.5” Wielen

Voltage

Capaciteit

18

Onderdruk

Luchtverplaatsing

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Lengte zuigslang

Diameter slang

Geluidsniveau

Gewicht

Afmeting

Vermogen
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Professionele stof-/waterzuiger iW80



IW90Professionele stof-/waterzuiger

De professionele IW90 is een stof/waterzuiger en beschikt over 1 grote zuigmotor welke een hoge 
capaciteit heeft. De IW90 stof- en waterzuiger is ontworpen om grote oppervlakken te stofzuigen of te  
waterzuigen. Heeft een grote inhoud van 90 liter. De vaste gemonteerde zuigmond heeft een 
zuigbreedte van 66 cm en maakt dat u snel en efficiënt werkt. Ideaal voor vloerspecialisten. Het nieuwe 
design van binnen en van buiten zorgt voor nog betere efficiëntie en een langere levensduur van de 
IW90 stof- en waterzuiger combinatie.

W

V

L

Mbar

L./min

I II III

M

M

mm

dB(A)

Kg

cm

Technische specificaties :

1200

220

90

300

300

II

15

2.3

38

72

40

95 x 50 x 89

Kenmerken:
   Voorop gemonteerde zuigmond van 66 cm

   Een speciaal beschermingssysteem dat waterlekkage en schuimvorming                   

   in de motoren tegen gaat. 

   De accessoires gemakkelijk geplaatst achterop de machine

   Industriële wielen van 3.5”

   Achterwielen van 10”

Standaard toebehoren :

   Meubelmondstuk                              

   Plintenzuigmond                                   

   RVS zuigbuizen

   2,5 meter zuigslang

   Zuigmond droog & zuigmond nat (360 mm)

   Voorop gemonteeerde zuigmond

Ergonomisch verstelbaar handvat Voorop gemonteerde zuigmondRotatie gegoten body

Voltage

Capaciteit

19

Onderdruk

Luchtverplaatsing

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Lengte zuigslang

Diameter slang

Geluidsniveau

Gewicht

Afmeting

Vermogen
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IF17 / IFG6Eenschijfsmachine / Schuimunit

De IF17 eenschijfsmachine gebruikt een tandwiel aangedreven systeem dat 
duurzaamheid garandeert. Het gegoten aluminium borsteldek maakt het de beste in zijn 
klasse. Door zijn 1250 Watt motor is de IF17 te gebruiken in de zwaarste omgevingen.

De optionele schuimunit IFG6 is ontworpen op basis van onze verschillende ervaringen 
door de jaren heen. De variabele luchtdruk aanpassing zorgt voor verschillende vormen 
van schuimdichtheid. 

W

V

tpm

Inch / mm

I II III

M

Kg

cm

120

220

-

-

II

0,8

8

55 x 31 x 31

Technische specificaties :

Standaard toebehoren :

   17" Padhouder                              

   17" Schrobborstel 

   19 liter watertank

   17" Tapijtborstel voor tapijtreiniging

Optionele toebehoren :

   IFG6 Schuimunit                    

Duurzaam handvat Variable luchtdruk aanpassingZonder gereedschap is de schuimunit te 
installeren

IF17 IFG6
1250

220

150

17 / 430

II

15

43

112 x 52 x 35

Vermogen

Voltage

20

Snelheid

Werkbreedte

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Gewicht

Afmeting

23

Eenschijfsmachine / Schuimunit iF17 / iFG6



IP17Eenschijfsmachine

Het ontwerp avn de IP17 is gebaseerd op het werken onder de meest veeleisende 
omstandigheden mogelijk in de schoonmaakbranche.  De isolatie klasse bereikt de 
F-rang (155 °C) waardoor hij geschikt is voor alle omstandigheden.

De ergonomisch ontworpen handgrepen zijn voorzien van speciaal ontwikkeld 
kunststof. Het voorkomt risico's die kunnen voortvloeien door het werken in natte 
omgevingen.

V

L

tpm

Inch / mm

I II III

M

Kg

cm

Technische specificaties :

1500

220

19

150

17 / 430

II

15

44

112 x 52 x 35

Kenmerken:
   Planeet aangedreven motor

   1500 Watt motor

   Ergonomisch handvat met veiligheidshendel

   Aluminium motordek

   De tank is zonder gereedschap te bevestigen

Standaard toebehoren :

   17" Padhouder                              

   17" Shampoo borstel

   17" Schrobborstel

   19 liter watertank

Ergonomisch handvat 1500 Watt motorTank is zonder gereedschap te bevestigen

Vermogen

Voltage

21

Inhoud watertank

Snelheid

Werkbreedte

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Afmeting

W

IP18HDHeavy Duty Eenschijfsmachine

De heavy duty motor maakt IP18HD het werkpaard in onze industrie. Het reinigt, slijpt 
en kristaliseert. U kunt gewichten toevoegen om het apparaat te verzwaren. Hierdoor 
kunt u steen en polijstprocessen uit voeren. De IP18HD maakt het mogelijk om voor 
professionals te werken in verschillende werkomgevingen voor meerdere taken.

V

L

tpm

cm

I II III

M

Kg

cm

Technische specificaties :

1750

220

19

150

45

II

15

70

112 x 52 x 35

Kenmerken:
   Ultra heavy duty motor

   Triple planetaire en geheel stalen aandrijfsysteem voor een lange levensduur

   Toegevoegde gewicht tot 24 kg, totaal gewicht van maximaal 70 kg

   Ergonomische handgreep met veiligheidsschakelaar

   Dubbel gelagerde wielen

   Aluminium motordek

   Zonder gereedschap watertank toevoegen

Standaard toebehoren :

   17" Padhouder                               

   17" Shampoo borstel                      

   19 liter watertank

   17" Schrobborstel  

   17" Diamond padhouder                   

   8 kg gewichten (3 stuks)

Ergonomische handgreep Aluminium motordekVoor het toevoegen of verwijderen van de 
gewichten heeft u geen gereedschap nodig

Vermogen

Voltage

22

Inhoud watertank

Rotatie snelheid

Werkbreedte

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Gewicht

W

Afmeting
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IP18HDHeavy Duty Eenschijfsmachine

De heavy duty motor maakt IP18HD het werkpaard in onze industrie. Het reinigt, slijpt 
en kristaliseert. U kunt gewichten toevoegen om het apparaat te verzwaren. Hierdoor 
kunt u steen en polijstprocessen uit voeren. De IP18HD maakt het mogelijk om voor 
professionals te werken in verschillende werkomgevingen voor meerdere taken.

V

L

tpm

cm

I II III

M

Kg

cm

Technische specificaties :

1750

220

19

150

45

II

15

70

112 x 52 x 35

Kenmerken:
   Ultra heavy duty motor

   Triple planetaire en geheel stalen aandrijfsysteem voor een lange levensduur

   Toegevoegde gewicht tot 24 kg, totaal gewicht van maximaal 70 kg

   Ergonomische handgreep met veiligheidsschakelaar

   Dubbel gelagerde wielen

   Aluminium motordek

   Zonder gereedschap watertank toevoegen

Standaard toebehoren :

   17" Padhouder                               

   17" Shampoo borstel                      

   19 liter watertank

   17" Schrobborstel  

   17" Diamond padhouder                   

   8 kg gewichten (3 stuks)

Ergonomische handgreep Aluminium motordekVoor het toevoegen of verwijderen van de 
gewichten heeft u geen gereedschap nodig

Vermogen

Voltage

22

Inhoud watertank

Rotatie snelheid

Werkbreedte

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Gewicht

W

Afmeting
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IS17Heavy Duty Stone Care Machine

De IS17 is speciaal ontworpen voor steenrestauratie en kristallisatie. De 2500 Watt 
zware motor zorgt voor maximum torsie output waardoor het de meest ideale machine 
voor steenzorgprofessionals is. Met een gewicht van 78 kg kunt u efficiënt en effectief 
werken op alle steen gerelateerde oppervlakken.

V

L

tpm

cm

I II III

M

Kg

cm

Technische specificaties :

2500

220

19

166

43

II

15

78

116 x 52 x 37

Kenmerken:
   Nieuw ontwikkelde 2500 Watt heavy duty motor voor een lange levensduur

   Effectieve warmte reductie waardoor men langdurig met deze machine    

   kan werken zonder oververhitting van de machine

   Stalen versnellingsring zorgt voor maximale stabiliteit

   Gewicht van 78 kg

   Dubbel gelagerde 6” wielen

   Zonder gereedschap de oplossingstank toevoegen

Standaard toebehoren :

   Diamond padhouder                    

   Kristallisatie padhouder

   Staalwol schrobborstel                           

   19 liter reinigingsmiddelentank

Ergonomische handgreep Effectieve warmte reductieU kunt zonder gereedschap de 
reinigingsmiddelentank bevestigen

Vermogen

Voltage

21

Inhoud watertank

Rotatie snelheid

Werkbreedte

Beveiligingsklasse

Lengte snoer

Gewicht

W

Afmeting

Floor Burnisher

De iB2000 is de ultieme ultra highspeedmachine voor het herstellen van alle, met was 
behandelde vloeren naar zijn oorspronkelijke glans. Deze machine heeft standaard een 
stofbeheersing (afzuiging) op het motorhuis. In combinatie met de hoogwaardige 
inductiemotor garandeert ICE een zeer lange levensduur en minder onderhoud dan de DC 
motoren die gebruikt worden in andere merken highspeed machines.

De ICE iB2000 herstelt sneller en geeft een optimaal reinigingsresultaat!  

Kenmerken:
   LED druk-indicator zorgt voor constante druk

   2000 toeren per minuut

   CYCLOON stofbeheersing met filter (géén stof tijdens het poetsen)

   19″ padhouder (flexibel) voor groot oppervlakte-resultaat

   Thermische beveiliging tegen overbelastinging

   Slagvaste behuizing

   19" flexibele padhouder met velcro

   Grote loopwielen en 2 steunwielen

Standaard toebehoren:

   19" padhouder

   Veiligheidssnoer 15 meter

   Stofzak

Luchtdichte afzuigkap LED druk-indicator systeem Passieve, vortex afzuigsysteem

Technische specificaties:

120WVermogen

51cmWerkbreedte

15MLengte snoer

2000tpmVloerpadsnelheid

220Voltage V

128×95×62cmAfmeting

48.5kgGewicht

62dB(A)Geluidsniveau

iB2000
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Floor Burnisher

De iB2000 is de ultieme ultra highspeedmachine voor het herstellen van alle, met was 
behandelde vloeren naar zijn oorspronkelijke glans. Deze machine heeft standaard een 
stofbeheersing (afzuiging) op het motorhuis. In combinatie met de hoogwaardige 
inductiemotor garandeert ICE een zeer lange levensduur en minder onderhoud dan de DC 
motoren die gebruikt worden in andere merken highspeed machines.

De ICE iB2000 herstelt sneller en geeft een optimaal reinigingsresultaat!  

Kenmerken:
   LED druk-indicator zorgt voor constante druk

   2000 toeren per minuut

   CYCLOON stofbeheersing met filter (géén stof tijdens het poetsen)

   19″ padhouder (flexibel) voor groot oppervlakte-resultaat

   Thermische beveiliging tegen overbelastinging

   Slagvaste behuizing

   19" flexibele padhouder met velcro

   Grote loopwielen en 2 steunwielen

Standaard toebehoren:

   19" padhouder

   Veiligheidssnoer 15 meter

   Stofzak

Luchtdichte afzuigkap LED druk-indicator systeem Passieve, vortex afzuigsysteem

Technische specificaties:

120WVermogen

51cmWerkbreedte

15MLengte snoer

2000tpmVloerpadsnelheid

220Voltage V

128×95×62cmAfmeting

48.5kgGewicht

62dB(A)Geluidsniveau

iB2000
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INTERNATIONAL CLEANING EQUIPMENT
www.icebenelux.com
info@icebenelux.com

Uw dealer :
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