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INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten.  Deze nieuwe micro-rider van 
ICE is echt onderscheidend! De formaten vallen binnen de afmetingen van een 
flinke achterloop-machine. De draaicirkel is extreem kort door de doordachte 
aandrijftechniek en de grote centraal geplaatste wielen. Deze machine heeft een 
schrobdek van 60cm met 2 borstels/pads en heeft daarmee een schrobbreedte 
van 60cm. Het schrobdek is, zeer overzichtelijk, vooraan geplaatst. Zo mist u 
geen plek! Deze micro-rider kan 2.800 m2/uur reinigen. Grotere ruimtes met veel 
obstakels: denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, 
warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE RS24 een Li-ion batterij met 1,5 
uur werktijd en snellader welke voor korte laadintervallen geschikt is. De slimme 
technologie geeft inzicht in werk- en oplaadtijden, prestaties en gebruikersinfo.  
De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. 
                Kenmerken ICE RS24:
                    • Slimme schoonmaakmachine;
                      • Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
                        • Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
                         • Met snellader met een oplaadtijd < 3 uur!.
                         • Schrobdek voor moeilijk bereikbare plaatsen.
                           • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                           • Extreem korte draaicirkel van 1.30mtr
                           • Full-service Operational Lease (ICE Rental)

                             Standaard toebehoren ICE RS24:
                      ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders  
                              ✓ 36V/75Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde snellader

ICE RS24 
Mini-opzit

schrobzuigmachine
i-Synergy 

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS24L i-Synergy
Voltage Volt 36V
Schrobbreedte cm 60
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels stuks 2
Borstel toerental tpm 285
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 23
Zuigmond breedte cm 86
Schoonwatertank liter 55
Vuilwatertank liter 60
 
 
 
 
 

Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 36V/75Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 135
Gewicht met batterijen kg 180
Werktijd met volle batterij uur 1,5
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.800
Afmeting LxBxH in cm 114X65X115
Maximale hellingshoek % 20
Chemie doseersysteem  standaard

Li-Ion
POWER


