
Less is more!

De My 16 is een schrobmachine die uitermate wendbaar is.
Door de grote diameter wielen is het gemakkelijk om te 
bewegen in kleine ruimtes met veel obstakels, ook kan de 
machine makkelijk over trapjes en opstapjes komen.

Dankzij het kleine formaat kan de My 16 makkelijk bochten 
van 360 graden maken terwijl het oppervlak in een keer wordt 
gereinigd. Hierdoor kan er moeiteloos in hoeken en langs 
muren woden schoongemaakt.

De parabolische zuigmond zorgt ervoor dat, zelfs in bochten, 
een prefect gedroogde vloer achterblijft. De zuigmond en bor-
stel passen zich automitisch aan aan elk type oppervlak. 
Dit innovatieve ontwerp zorgt voor een constante borsteldruk.

De My 16 is gebruiksvriendlijk, vul de tank met water en 
schoonmaakmiddel, laat de borstel en zuigmond zakken en 
begin met werken.

My 16

Water flow: 
Het water komt uit het midden van de 
borstel. Hierdoor worden plassen en spet-
ters water op de vloer voorkomen.

Batterijlader: 
De My 16 is uitgerust met een ingebouw-
de 12V/6Ah batterijlader. Hierdoor wordt 
het opladen van de machine eenvoudig. 

Gebruiksvriendelijk: 
Het bedienen van de machine is eenvou-
dig en zeer gebruiksvriendelijk. Medewer-
kers hebben geen speciale training nodig 
om met de My 16 te kunnen werken.



Technische data My 16
Zuigmondbreedte                                                    mm 450
Borstel Ø                                                                    mm 410
Borstel motor                                                          V/W 12/250
Borstel toerental                                                      tpm 140
Borstel druk                                                                Kg 20

Zuigmotor                                                               V/W 12/250

Type aandrijving Semi Auto

Max. helling bij vollast                                                % 2

Batterij                                                                      V/A 12/60

Batterij gewicht                                                          Kg 25

Machine gewicht zonder batterij                             Kg 42

Schoonwatertank inhoud                                            L 22
Vuilwatertank inhoud                                                  L 20
Afmetingen machine (lxbxh)                                 mm 685x440x945
Capaciteit                                                                m2/u 1215

My 16

My16 B helpt u een perfect schoon 
en hygiënisch resultaat te behalen in 
een aanzienlijk korte tijd.

Onderhoud:
Dankzij het simpele ontwerp van de My 16 
zijn er voor het onderhouden van de onder-
delen geen gereedschappen nodig.

Minder is meer: 
 - Meer schoonmaken in minder 
 bewegingen

 - Meer hygiëne met minder moeite

 - Meer autonomie met minder 
 energieverbruik

 - Meer gebruiksvriendelijkheid met   
 minder gespecialiseerde bedieners.

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


