De oplossing voor:
Scholen / Sporthallen / Magazijnen
Winkelcentra / Lobbies / Ziekenhuizen

OMNIFLEX AUTOVAC
De Kaivac OmniFlex Autovac is een combinatie van een microvezel vlakmop, vloerschrobber, waterdoseersysteem en waterstofzuiger in één machine. De OmniFlex is
perfect voor het reinigen van kleine tot middelgrote vloeroppervlakken zoals sporthallen, gangen, kantines, restaurants, lobbies, magazijnen, fitnessruimtes en meer.
De OmniFlex is net zo snel en effectief als
een schrobmachine maar dan tegen een
fractie van de kosten en complexiteit.
Testen wijzen uit dat zowel de OmniFlex
als een schrobmachine 99% van de vervuilingen opneemt, terwijl een losse mop
enkel 51% van de vervuilingen opneemt.

Het losse vloermondstuk beschikt aan één
zijde over twee vervangbare schrobborstels en aan de andere zijde over een
waterzuigmond. Zo is de gebruiker in staat
om na het schrobben, direct het water op
te zuigen.

www.verhagenleiden.nl

OmniFlex AutoVac
VOLTAGE / VERMOGEN
MOTOR
MATERIAAL
DUWBEUGEL

230 V / 1200 W

7 meter
zuigslang

1x 1200 W
POLYETHYLEEN
JA UITNEEMBAAR

STROOMKABEL

30 M

WERKBREEDTE

60 CM MICROVEZEL VLAKMOP

INHOUD STOFZUIGER
INHOUD SCHOONWATERTANK
LENGTE ZUIGSLANG
VACUUM
LUCHTVERPLAATSING

43,5 L
38 L
220 mBar
210 M3/UUR

WIELEN

2x VAST, 2x ZWENK

AFMETINGEN LXBXH

81,3 x 48,3 x 104 CM

GEWICHT

STANDAARD TOEBEHOREN

Waterdoseersysteem

7,6 M

60 cm vlakmop met 70
cm zuigmond
Voegenborstel

25 KG
MOPSYSTEEM INCL. ZUIGMOND, ZUIGSLANG,
ZUIGBUIS, ZUIGMOND+BORSTELS, 5X MICROVEZEL VLAKMOP

Draaibare zuigmond
met schrobborstels

DOSEREN

SCHROBBEN & OPZUIGEN

LEGEN

De OmniFlex beschikt standaard over een
doseersysteem van 38 liter. Het waterdoseersysteem zorgt voor een gelijkmatige
verdeling van water en reinigingsmiddel.
Het doseerniveau is doormiddel van een
hendel instelbaar.

Met de speciale schrobborstels kunnen
kleine oppervlakken handmatig
geschrobt worden.

De waterstofzuiger is bovenop de
schoonwatertank geplaatst. Hierdoor is
de vuilwatertank eenvoudig te legen in
bijvoorbeeld een toilet.

ALLEEN ZUIGEN

ALLEEN MOPPEN

MOPPEN EN ZUIGEN

Met alleen de zuigmond gemonteerd,
kunnen grote oppervlakken snel droog
gezogen worden.

Door niet direct de zuigmond te
gebruiken wordt de inweek tijd verlengd,
met als gevolg een nog beter
eindresultaat.

Gelijktijdig doseren, moppen en
droogzuigen in één beweging voor
maximale tijdwinst.

Door een eenvoudige beweging kan de
schrobborstel omgedraaid worden tot
een waterzuigmond.

Importeur Kaivac reinigingsmachines Benelux
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