
Genie XS

Ervaar het gemak van schoonmaken waar en 
wanneer jij het wilt!

De Genie XS is de eerste batterij aangedreven schrob- zuig-
machine die op ieder moment zelfs in de kleinste ruimtes 
ingezet kan worden. Handmatige reiniging wordt daarmee 
overbodig.

De parabolische zuigmond volgt de borstel in iedere bocht en 
kan zelfs achteruit werkend de vloer perfect drogen.
De Li-ion batterij laadt snel op, heeft voldoende capaciteit om 
tot 60 minuten op een batterijlading te kunnen werken en is 
altijd klaar voor gebruik.
De Genie XS wordt volledig vanaf de handgreep bediend. 
Door een simpele druk op de Eco-knop worden geluidsniveau, 
energieverbruik en waterverbruik gereduceerd. 

De Genie XS is compact, robuust en lichtgewicht. Met de hand-
greep opgeklapt kan de gebruiker de eXtraSmall een-
voudig optillen en er zelfs, zonder veel inspanning, trappen 
mee op- en aflopen.

Altijd klaar voor gebruik: 
Dankzij de Li-ion batterij

Makkelijk inzetbaar: 
Klein en lichtgewicht, je kan hem overal 
mee naartoe nemen. Door de compacte 
afmetingen is er geen ruimte te klein om 
schoon te maken.

Parabolische zuigmond: 
Schrobben en zuigen, in elke richting.
Ideaal voor het schoonmaken onder tafels 
en stoelen, langs muren en in hoeken.

Eco mode: 
reduceert water- en energieverbuik, het 
geluidsniveau en het gebruik van 
reinigingsmiddelen.



Technische data Genie XS
Zuigmond breedte                                                   mm 325
Werkbreedte                                                            mm 280
Schoonwatertank                                                           l 3
Vuilwatertank                                                                 l 4
Borstel Ø                                                                    mm          280

Borstelmotor                                                           V/W 36/90
Borstel toerental                                                      tpm 150
Borstel druk                                                                 kg 10
Zuigmotor                                                                 V/W 36/150
Zuig vacuum                                                           mbar 21,6
Snelheid                                                                  km/u 3,2
Spanning                                                                        V 36
Max. helling                                                                  % 2
Batterij                                                                         Li-Ion
Batterij capaciteit                                                  V/Ah 36/5,2
Machine gewicht (met batterij)                               kg 20
Machine afmetingen(l x h x b)                              mm 555x1050x375
Werk capaciteit                                               tot m2/u 900

Lithium ion technologie batterij

Altijd klaar voor gebruik: 
Geen zelfontlading en geen geheugen-
effect, je kan de batterij  altijd opladen.

Laadt snel op: 
De Genie XSmall kan meerdere keren per 
dag 
worden gebruikt.

Maximaal vermogen: 
Constant vermogen gedurende de hele 
werkduur.

Laag in kosten : 
Zowel in gebruik als in onderhoud.

Handige batterij oplader: 
Laadt overal op, zonder tijdverspilling.

Genie XS

Voor meer informatie of voor een demo, neem 
gerust contact op:

Schoonmaakorganisatie Benjamins Bergentheim
Fliersdijk 6a
7691 BD Bergentheim

Tel: 0523-231729

www.benjaminsbergentheim.nl
info@benjaminsbergentheim.nl


