
simply cleansimply clean simply clean

RA 505 IBC

.8 8 88 8 3 9 99€

edgefix xl

.8 8 88 8 2 5 09€

DS 8

.8 8 88 8 1 9 99€

splash+Dust tool

 

 

8 8 8
8

8 88 8 8

8
8

8 3 5
 

0 02 9 5

2
€

€

Ook dit jaar zijn we weer present op de Interclean.
De stand zal geheel in het teken staan van de schrobzuigrobot RA 660 NAVI.
Deze meest innovatieve telg van de Cleanfix familie is een volledig zelfstandig 
werkende schrobzuigmachine. Deze robot is speciaal bedoeld voor grote 
oppervlaktes, zoals winkelcentra, sporthallen en logistieke centra. 

Kom kennismaken met deze innovatie! 

De RA 660 Navi is niet alleen te zien op onze stand maar 
ook in de Experience Area van Innovation LAB in hal 9. 
Dit is een innovatie-platform waar u als bezoeker kunt zien 
én ervaren wat robots in de schoonmaak kunnen doen. 

Graag tot dan!

Geldig t/m 30 april 2016
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.

Afgebeelde productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid.
T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfix.nl

DS 8
Robuuste 50 cm schrobautomaatKrachtpatser met stoom

• Voor reinigen, strippen, polijsten, schuren en verwijderen van 
verf, coatings, lijmresten etc..

• Machine is geheel uitgevoerd in RVS = zeer degelijk 
• Bijzonder effectief dankzij de excentrische bewegingen
• Pad maakt per minuut 2800 kleine rondjes van 7mm groot
• Er kan vlak langs de randen, plinten en in hoeken gewerkt 

worden
• Bijna zonder weerstand in de gewenste richting te bewegen
• Uitgebreid assortiment pads en slijpmaterialen voor alle 

schoonmaaktaken

Het paradepaardje van de vloerreiniging
EdgeFix XL

XTRA geleverd met 
doos pads à 5 stuks 
(kleur naar keuze)

optioneel: Splash & Dust tool; ontwikkeld voor het spat- en stofvrij werken!

RA 505 IBC
• Platte borstelkop 
• Zeer eenvoudig te besturen
• Verplaatst zichzelf voorwaarts (borstelrotatie) 
• Minimum aan electronica in machine
• Ergonomisch door het hypermoderne design
• Inclusief Optima batterijen 12V / 75 Ah

Wilt u zien wat de RA 505 IBC 
voor u kan betekenen? 

Bel dan nu met uw Cleanfix 
dealer voor een vrijblijvende 
demonstratie. 

Laat u overtuigen! 

• Perfect inzetbaar overal waar hygiëne de eerste prioriteit heeft 
én de best mogelijke prestatie is vereist! 

• Vloeren en wanden in keukens, sanitaire ruimten, industrie etc. 
• DS 8 werkt in principe alleen met pure stoom! 

U moet deze machine echt zelf  
proberen op uw eigen locatie. 
Zien doet geloven! 

Bel voor een vrijblijvende demonstratie. 

Door de optioneel te bestellen 
accessoires is de DS 8 zeer 
breed inzetbaar! 

Uw Cleanfix dealer:

Thema Interclean: Robotisering in de schoonmaak



simply cleansimply clean

s 10 Plus +
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35 cm

ra 355 ibc

.8 8 88 8 2 9 51€

sw 21 aqua
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r44-190/380

.8 8 88 8 1 9 96€

setprijs
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TW 411
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SW 21 Aqua
• Geen compromissen voor deze waterzuiger!
• Met schuimreducerende vlotter
• Stabiel - 4 zwenkwielen
• RVS buizen
• Professionele 37 cm brede waterzuigmond

TW 411 
• Tapijtreinigingsmachine voor de echte 

professional
• Optimale reiniging van textiele 

oppervlakken (vloerbedekking, stoffen 
meubels, auto-interieuren

• Krachtige motor zuigt behandelde 
oppervlak bijna geheel droog

• Vloer / meubels zijn vrijwel meteen 
weer te gebruiken

R 44-190/380 Duo Speed
• Krachtige eenschijfsmachine voor schrobben én boenen
• Keuzemogelijkheid in borsteltoerental: 190 of 380 toeren!

XTRA: 
- Schrobtank
- Kunststof padhouder of schrobborstel

SW 35-1 
• Industriële stof-/waterzuiger met zeer hoge zuigkracht 
• Inhoud ketel 35 liter 
• Voorzien van 1 zware by-pass zuigmotor
• Werkradius: ongeveer 20 meter
• Zware aluminium zuigbuizen met een omhulsel van 

aluminium / kunststof

Inhoud ketel: 35 liter

zuigmond achter borstel

RA 355 IBC 
• Compacte en handzame schrob-/zuigmachine voor 

kleinere oppervlakken
• Parabolische zuigmond direct achter de borstel en 

voor de wielen
• Uniek en makkelijk te bedienen handvat; 2 knoppen
• Schoon - / vuilwatertank 16 / 18 liter
• De afneembare vuilwatertank maakt het legen zeer 

eenvoudig
• De machine is makkelijk in te klappen waardoor 

deze compact opgeborgen kan worden
• Werktijd: 80 minuten
• Keuze uit padhouder óf schrobborstel
• Inclusief geïntegreerd laadapparaat en 12 V/63 Ah 

gel batterij

S10 Plus +
• Zeer ergonomische stofzakken
• Ongeëvenaard in capaciteit & zuigvermogen
• 5 Wielen = stabiel & wendbaar
• Zuigkrachtregeling in handvat
• 10 meter lange & afneembare snoer

XTRA: 1 pak à 10 stofzakken

Inhoud ketel: 24 liter


