
De Boma MultiWash familie is een multifunctionele schrob/-zuigmachine met passieve 
zuigfunctie. Door de dubbele borstelwerking zweeft de machine op het te reinigen oppervlak 
en werkt deze met het volle gewicht op de ondergrond. Dit resulteert in uitstekende 
resultaten en een ergonomisch gebruik. Het lichte gewicht van de machine in combinatie met 
het optionele transportwagentje maken het gemakkelijk om het toestel te verplaatsen naar 
veschillende locaties.

De MultiWash is ook geschikt voor schuimende producten door de wateropname zonder 
zuigmotor.

Tapijt, steentapijt, keramische steen en zelfs roltrappen, geen enkele ondergrond vormt 
een probleem voor de MultiWash. Het vervangen van de borstels gaat zonder gereedschap 
waardoor deze op enkele seconden vervangen zijn. De vuilwatertank is uitneembaar en maakt 
deze eenvoudig te legen. De goede toegang tot alle delen zorgt ervoor dat deze machine 
telkens een perfect resultaat garandeert.

BOMA MULTIWASH
Flexibele schrob(zuig)machine
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Geschikt voor geluidsgevoelige 
omgevingen door het gebrek 
aan zuigmotor

Verschillende vloeroppervlaktes 
met éénzelfde machine reinigenEenvoudig wisselen van 

borstels zonder gereedschap

Efficiënte passieve wateropname 
door dubbel borstelsysteem

Bediening met één hand 
mogelijk zonder schakelaar

BOMA MULTIWASH

MultiWash 240 P MultiWash 340 P MultiWash 440 P

Referentie 200018 200019 200020

Nominaal vermogen - (V / W) 230 / 426 230 / 626 230 / 1026

Lengte snoer - (m) 12 12 12

Werkbreedte - (mm) 240 340 440

Rendement - (m²/u) 650 930 1150

Borstelsnelheid - (rpm) 650 650 650

Borsteldruk - (g/cm²) 250 250 250

Properwatertank - (liter) 4 4 4

Gewicht (incl. bat.) - (kg) 20 25 28

Afmetingen (L x B x H) - (mm x mm x mm) 378 x 340 x 1112 378 x 440 x 1112 378 x 540 x 1112

Geluidsniveau - (dB(A)) 68 69 71

MultiWash 240 P MultiWash 340 P MultiWash 440 P

Referentie 200018 200019 200020

Tank met spraysysteem

Zijborstel

Transportwagentje

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN standaard niet mogelijk optioneel


