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ICE IS CHANGING THE
PROFESSIONAL CLEANING
MACHINE INDUSTRY 

Onze omvangrijke ervaring én innovatiekracht,
garanderen ICE als één van de leading high quality 

producenten voor de schoonmaakindustrie.
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producenten voor de schoonmaakindustrie.

WERELDWIJD
Intelligent Cleaning Equipment (ICE) is de wereldwijd beste aanbieder van 
slimme reinigingsmachines.

We zijn gedreven specialisten in het ontwikkelen van de meest innovatieve 
professionele reinigingsapparatuur ter wereld.
We werken continu aan het ontwikkelen en bouwen van geavanceerde
producten en services.

ONVERSLAANBAAR
Het internationale ICE-team heeft tientallen jaren van ervaring gebundeld 
tot de ontwikkeling van het voor de schoonmaakindustrie grensverleggende 
i-SYNERGY network – een baanbrekend systeem dat u meer controle geeft 
over uw schoonmaakmachines en -resultaat dan ooit tevoren.

The internet of things (IoT) verbindingen van i-SYNERGY leveren kosten-
effectieve oplossingen voor uw reinigingsbehoeften, met onverslaanbare 
prestaties en een maximale efficiëntie.

VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE
Een belangrijk component van het ICE i-SYNERGY systeem is onze
geavanceerde lithium-ion batterij technologie (LIB) – ICE’s LIBs zijn
ontwikkeld als de veiligste en meest betrouwbare in de markt en zijn de bron 
van de slimme technologie op alle i-Synergy reinigingsmachines van ICE..

The lithium-ion batterijen toegepast in de ICE schoonmaakmachines bieden 
een VIJF maal betere performance dan traditionele AGM batterijen.



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

INTELLIGENT
ICE, Intelligent Cleaning Equipment, heeft het i-SYNERGY system
ontwikkeld– werelds eerste slimme, “digitale informatie netwerk”
voor industry-leading commerciële schoonmaakmachines.

The internet of things netwerk verbinding van i-SYNERGY biedt direct
inzicht op afstand met betrekking tot de status, performance en gebruik van 
de ICE schoonmaakmachines.

Onze vooruitstrevende lithium-ion batterijtechnologie garandeert ongekende
prestaties. Deze duurzame batterijen hebben een hogere output en
levensduur en daarmee zeer kostenefficiënt.

REAL-TIME DATA
Openbare werkruimtes schoon en opgeruimd houden is van het grootste 
belang voor uw bedrijf.

Volledig inzicht in de efficiency van uw reinigingsteam en -apparatuur.
Inclusief actief monitoren en serviceverlening op uw reinigingsmachines.

AT YOUR FINGERTIPS
De geavanceerde i-SYNERGY app en website geven direct toegang tot alle 
relevante informatie. Van het controleren van de status van uw machinepark 
tot het monitoren van de locaties die door uw team zijn schoongemaakt. 
Real-time gegevens en gebruikersrapporten binnen handbereik. Op elk 
apparaat.

In onze continue zoektocht om uw bedrijfsresultaat te verbeteren, zijn wij 
volledig toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van nog betere producten 
en diensten.

BETROUWBAAR
De ICE-servicedienst heeft directe toegang tot cruciale informatie en
gegevens over uw machines.

Slimme diagnose herkent een probleem met de machine op afstand en
geeft een notificatie aan de ICE servicedienst. Uitval wordt hiermee tot
het minimum beperkt.

INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Onze missie is de gebruikskosten van
schoonmaakmachines voor onze klanten te verlagen!

Onze missie is de gebruikskosten van
schoonmaakmachines voor onze klanten te verlagen!



• FULL SERVICE
• MET SLIM ONLINE INZICHT
• VOOR EEN VAST MAANDBEDRAG

ONDERHOUD
Maar ook het onderhoud is slim geregeld. De schoonmaakmachine monitort 
zijn status en waarschuwt zo nodig de servicedienst.

Het service team van ICE zorgt dat u snel weer operationeel bent. Kosteloos. 
Dus geen onverwachte uitgaven meer.

SMART
De intelligente schoonmaakmachines van ICE zijn permanent online en
geven inzicht in de actuele gebruiksinformatie. Zo registreert de machine:

 • Door wie en hoe lang de machine wordt gebruikt.
 • Het gereinigde oppervlak.
 • Het batterij-niveau en oplaadtijden.
 • En de locatie van de machine.

Online, of met de gratis app kunt u al deze informatie bijhouden en volgen. Zo heeft u altijd controle op het
schoonmaakresultaat.

FLEXIBEL
Huur zolang u wilt, of het nu gaat om één of meerdere machines.

Thé intelligent way of cleaning!



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i20NBL schrobzuigmachine 
kan, ondanks dat de machine gebruik maakt van een borstelaandrijving, zeer 
efficiënt en intensief reinigen. Deze machine trekt zichzelf vooruit alsof er een 
aandrijving is. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen 
zuigmond leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende 
prestaties op elk vloertype. De i20NBL heeft een grote tankinhoud zodat u weinig 
hoeft bij te vullen.

Kenmerken ICE i20NBL:
• Slimme schoonmaakmachine;
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i20NBL:
✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket  
✓ Ingebouwde lader

ICE i20NBL  
schrobzuigmachine 

Technische specificaties

Model EU 
Type  i20NBL
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 50
Aandrijving tractie borstel
Aantal borstels st  1
Borstel toerental tpm 200
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 30-45
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 60
Vuilwatertank liter 60

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/100Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 119
Gewicht met batterijen kg 156
Werktijd met volle batterij uur 3,5
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.000
Afmeting LxBxH in cm 135x78x109
Maximale hellingshoek % nvt
Chemie doseersysteem  optie

Li-Ion
POWER

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i18L schrobzuigmachine
is de meest compacte slimme machine van ICE met Lithium-ion batterij en slimme 
technologie.  Deze machine trekt zichzelf vooruit alsof er een aandrijving is.
De i18L is extreem wendbaar. De gebogen zuigmond met Linatex rubbers zorgt 
voor een streeploze en droge vloer. Uitmuntende prestaties op elk waterbestendig 
vloertype. De i18L heeft een werktijd van ruim 2,5 uur en past in ruimtes to
1.500 m2 met veel obstakels. De i18L heeft een vulopening met handige vulslang 
en universele kraanaansluiting.

Kenmerken ICE i18L:
• Slimme schoonmaakmachine;
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Full-service Operational Lease (ICE Rental) inclsuief service,
  onderdelen en onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18L:
       ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder
✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket  ✓ Ingebouwde lader

ICE i18L  
schrobzuigmachine 

Technische specificaties

Model EU 
Type  i18L i-Synergy
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 45
Aandrijving tractie borstel
Aantal borstels st  1
Borstel toerental tpm 180
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 30-45
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 35
Vuilwatertank liter 40

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/60Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 65
Gewicht zonder batterijen kg 63
Gewicht met batterijen kg 91
Werktijd met volle batterij uur 2
Capaciteit theorethisch  m2/uur 1.500
Afmeting LxBxH in cm 116x52x102
Maximale hellingshoek % nvt
Chemie doseersysteem  nvt

Li-Ion
POWER



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i20BTL heeft een zeer 
groot werkvermogen van 2.400 m2 per uur, waardoor hij uitermate geschikt is 
voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop met de 50cm 
grote borstel én de gebogen zuigmond met Linatex rubbers leiden tot een goede 
borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De 
i20BTL heeft een grote tankinhoud van 60 ltr. Alle i-Synergy machines zijn voorzien 
van Li-ion batterij.

Kenmerken ICE i20BTL:
• Slimme schoonmaakmachine;
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i20BTL:
✓ Schrobborstel ✓ Padhouder 
✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader

ICE i20BTL  
schrobzuigmachine 

Technische specificaties

Model EU 
Type  i20BTL i-Synergy
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 50
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels  st  1
Borstel toerental tpm 200
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 30-45
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 60
Vuilwatertank liter 60

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/100Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 121
Gewicht met batterijen kg 158
Werktijd met volle batterij uur 3,5
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.400
Afmeting LxBxH in cm 135x78x109
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  optie

Li-Ion
POWER

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten. Het schrobdeck heeft 2 borstels 
van 30cm welke tegen elkaar indraaien. Het stevige aluminium schrobdek (60cm) 
en de gebogen zuigmond zorgen voor intensieve reiniging en betere vuilopname. 
Het schoonmaakresultaat is uitmuntend. De ICE i24BT is zeer geschikt voor 
toepassingen in retail en supermarkten. De i24BT schrobt ruim 2.400 m2 per uur, 
waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes.  De 
aluminium schrobkop is iets uit het midden geplaatst waardoor het chassis veilig 
langs winkelstellingen kan rijden. De gebogen zuigmond met Linatex rubbers 
zorgen voor een droge en direct beloopbare vloer. Alle i-Synergy machines zijn 
voorzien van Li-ion batterij.  

Kenmerken ICE i24BTL:
• Slimme schoonmaakmachine;
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i24BTL:
✓ Schrobborstels ✓ Padhouders 
✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader

ICE i24BTL  
schrobzuigmachine 

Technische specificaties

Model EU 
Type  i24BTL  i-Synergy
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 60
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 285
Borstelmotor V/Watt 24/680
Borsteldruk kg 30-45
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 60
Vuilwatertank liter 60

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/100Ah 
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 117
Gewicht met batterijen kg 154
Werktijd met volle batterij uur 3,5
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.600
Afmeting LxBxH in cm 135x78x109
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  optie

Li-Ion
POWER



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 RS24L 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 RS24L:
                  • Slimme schoonmaakmachine;
                    • Data uitleesbaar via App of Web
                      (werktijden, prestaties etc.)
                       • Li-ion batterij voor extra lange levensduur
                          met 5 jaar garantie.
                          • 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 RS24L:
                      ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders  
                             ✓ 36V/75Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde snellader

ICE RS24L 
Mini-opzit

schrobzuigmachine

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 nvt
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

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten De robuuste ICE i28 BTL achterloop 
schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die 
uitermate geschikt is voor het ‘grotere’ werk maar waar ook rekening gehouden 
moet worden met smallere doorgangen.. De grote tanks en werkvermogen 
genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.000 m2 per uur. Daarmee is deze 
i28 BTL schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken 
betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, 
warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i28 BTL een Li-ion batterij en 
slimme technologie. Deze schrobzuigmachine heeft een grote werkbreedte van 
70 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor 
minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.  

Kenmerken ICE i28 BTL:
• Slimme schoonmaakmachine;
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Extra grote tanks van 110 ltr.
• Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob-en zuigfuncties in. 
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i28BTL:
✓ Schrobborstels ✓ Padhouders 
✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader

ICE i28BTL  
 

schrobzuigmachine  

Technische specificaties

Model EU 
Type  i28BTL
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x550
Borsteldruk kg 18-36-54
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/225Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 160
Gewicht met batterijen kg 300
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 3.000
Afmeting LxBxH in cm 155x119,5x113
Maximale hellingshoek % 11

Li-Ion
POWER



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten De robuuste ICE i32 BTL achterloop 
schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die 
uitermate geschikt is voor het ‘grotere’ werk. De grote tanks en werkvermogen 
genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.250 m2 per uur. Daarmee is deze 
i32BTL schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken 
betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, 
warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i32BTL een Li-ion batterij en 
slimme technologie. Deze schrobzuigmachine heeft een grote werkbreedte van 
80 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor 
minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i32BTL:
          • Slimme schoonmaakmachine;
              • Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
               • Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
                • Extra grote tanks van 110 ltr.
                  • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                  • Eenvoudig in onderhoud.
                    • Full-service Operational Lease (ICE Rental)

                   Standaard toebehoren ICE i32BTL:
              ✓ Schrobborstels✓ Padhouders 
              ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader

ICE i32BTL  
 

schrobzuigmachine  

Technische specificaties

Model EU 
Type  i32BTL i-Synergy
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 80
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x550
Borsteldruk kg 18-36-54
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/225
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 160
Gewicht met batterijen kg 220
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 3.250
Afmeting LxBxH in cm 158x119,5x113
Maximale hellingshoek % 11

Li-Ion
POWER

Zorgelooos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE I28-CY-L.
Deze cilindrische veeg-schrobzuigmachine is één van de slimme ICE schoonmaak-
machines met SMART technologie, waardoor professioneel schoonmaken nog 
efficiënter wordt. De i-Synergy modellen zijn altijd voorzien van een Lithium-ion batterij. 
Het ‘i-Synergy’ systeem leest relevante informatie uit de schoonmaakmachine én is 
real-time te volgen via de handige App of het i-Synergy webportal. Denk aan informatie 
zoals de werkduur, welke gebruiker, oplaadtijden, hoeveel vloeroppervlak er is gereinigd 
en werking alle belangrijke elektrische componenten. De eindgebruiker altijd up-to-date
kennis over het functioneren van de ICE schrobzuigmachine op de werkvloer. Deze
machine met een schrobbreedte van 70 cm is een combinatiemachine; tijdens het nat
reinigen van de vloer neemt het schrobsysteem gelijktijd klein veegvuil op.

ICE
i28-CY-L 

cilindrische
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i28-CY-L
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijfmotor V/Watt 24/200
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 2.750
Borstelmotor V/Watt 2x24V/560W
Borsteldruk kg 0-36 
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/220Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 160
Gewicht met batterijen kg 282
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.850
Afmeting LxBxH in cm 155x77,5x113
Maximale hellingshoek % 5
Chemie doseersysteem  nvt

Kenmerken ICE I28-CY-L:
 • Slimme schoonmaakmachine.
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                   • Full-service Operational Lease (ICE Rental) 
                      • LCD display in stuur geïntegreerd 
                        •  Geïntegreerd chemiedoseersysteem 
                        • Schrobben- en vegen in één arbeidsgang. 

                         Standaard toebehoren ICE I28-CY-L:
                   ✓ 2 PPL schrobborstels (wals
                        ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket
                      ✓ Ingebouwde lader

Li-Ion
POWER



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten. Het is een industriële opzit-
schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 70 cm. Deze werkbreedte maakt 
het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 4.300 m2 per uur. De RS26L 
heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een 
normale deur kan. Met maar liefst 3,5 -4 uur werktijd en een tankinhoud van 
110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het 
ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar 
gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in 
werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van 
de RS26L. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog. Daarnaast 
heeft de ICE RS26L een Li-ion batterij en slimme technologie. 

Kenmerken ICE RS26L:
• Slimme schoonmaakmachine;
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Extra grote tanks van 110 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Full-service Operational Lease (ICE Rental)
• Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS26L:
✓ Schrobborstels ✓ Padhouders 
✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader

ICE RS26L
opzit

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS26L i-Synergy
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x450
Borsteldruk kg 35-55-75
Zuigmond breedte cm 103
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/225
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 280
Gewicht met batterijen kg 320
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 4.300
Afmeting LxBxH in cm 157,5x88x141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard

Li-Ion
POWER

Zorgeloos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE I36-CY-L.
Deze cilindrische veeg-schrobzuigmachine is één van de slimme ICE schoonmaak-
machines met SMART technologie, waardoor professioneel schoonmaken nog 
efficiënter wordt. De i-Synergy modellen zijn altijd voorzien van een Lithium-ion batterij. 
Het ‘i-Synergy’ systeem leest relevante informatie uit de schoonmaakmachine én is 
real-time te volgen via de handige App of het i-Synergy webportal. Denk aan informatie 
zoals de werkduur, welke gebruiker, oplaadtijden, hoeveel vloeroppervlak er is gereinigd 
en werking alle belangrijke elektrische componenten. De eindgebruiker altijd up-to-date
kennis over het functioneren van de ICE schrobzuigmachine op de werkvloer. Deze
machine met een schrobbreedte van 80 cm is een combinatiemachine; tijdens het nat
reinigen van de vloer neemt het schrobsysteem gelijktijd klein veegvuil op.

ICE
i36-CY-L 

cilindrische
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i36-CY-L
Voltage Volt 36V
Schrobbreedte cm 80
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 36/2x550
Borsteldruk kg 18-40 
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 118
Vuilwatertank liter 149

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 6x6V/260Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 170
Gewicht met batterijen kg 390
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 3.250
Afmeting LxBxH in cm 155x119,5x113
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  nvt

Kenmerken ICE I36-CY-L:
• Slimme schoonmaakmachine.
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                  • Full-service Operational Lease (ICE Rental) 
                        • LCD display in stuur geïntegreerd 
                          •  Geïntegreerd chemiedoseersysteem 
                            • Schrobben- en vegen in één arbeidsgang. 
                               Standaard toebehoren ICE I36-CY-L:
                       ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
                             ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket
                            ✓ Ingebouwde lader

Li-Ion
POWER



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand 
en in verschillende contractsduren in te zetten. Het is een industriële opzit-
schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 80 cm. Deze werkbreedte maakt 
het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 5.200 m2 per uur. De RS32L 
heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een 
normale deur kan. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 
110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het 
ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar 
gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in 
werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van 
de RS32L. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog. Daarnaast 
heeft de ICE RS32L een Li-ion batterij en slimme technologie. 

Kenmerken ICE RS32L:
• Slimme schoonmaakmachine;
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
• Extra grote tanks van 110 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Full-service Operational Lease (ICE Rental)
• Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS32L:
✓ Schrobborstels ✓ Padhouders 
✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader

ICE RS32L
opzit

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS32L i-Synergy
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 80
Aandrijving tractie voor- en achteruit
aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x450
Borsteldruk kg 35-55-75
Zuigmond breedte cm 103
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 24V/225
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 290
Gewicht met batterijen kg 330
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 5.200
Afmeting LxBxH in cm 157,5x88x141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard

Li-Ion
POWER

Zorgelooos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE RS28-CY-L.
Deze veeg-schrobzuigmachine is één van de slimme ICE schoonmaakmachines met 
SMART technologie, waardoor professioneel schoonmaken nog efficiënter wordt.
De i-Synergy modellen zijn altijd voorzien van een Lithium-ion batterij. Het ‘i-Synergy’ 
systeem leest relevante informatie uit de schoonmaakmachine én is real-time te
volgen via de handige App of het i-Synergy webportal. Denk aan informatie zoals de 
werkduur, welke gebruiker, oplaadtijden, hoeveel vloeroppervlak er is gereinigd en 
werking alle belangrijke elektrische componenten. De eindgebruiker altijd up-to-date 
kennis over het functioneren van de ICE schrobzuigmachine op de werkvloer. Deze 
machine met een schrobbreedte van 70cm is een combinatiemachine; tijdens het nat 
reinigen van de vloer neemt het schrobsysteem gelijktijd klein veegvuil op.

Kenmerken ICE RS28-CY-L:
• Slimme schoonmaakmachine.
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
           • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
             • Full-service Operational Lease (ICE Rental) 
               • LCD display in stuur geïntegreerd 
                •  Geïntegreerd chemiedoseersysteem 
                 • Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
                  • Schrobben- en vegen in één arbeidsgang. 

                   Standaard toebehoren ICE RS28-CY-L:
              ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
                  ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket
                  ✓ Ingebouwde lader

ICE
RS28-CY-L 

Opzit veeg-
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS28-CY-L
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijfmotor V/Watt 24/850
Aantal borstels stuks 2
Borstel toerental tpm 2.750
Borstelmotor V/Watt 2x24/560
Borsteldruk kg 0-46
Zuigmond breedte cm 105
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110
 
 
 
 
 

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/225Ah
Type batterijen standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 293
Gewicht met batterijen kg 335
Werktijd met volle batterij uur 3,5-4
Capaciteit theorethisch  m2/uur 4.200
Afmeting LxBxH in cm 157,5X88X141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard

Li-Ion
POWER



Technische specificaties

Model EU 
Type  iS1100L i-Synergy
Voltage Volt 24V
Veegbreedte hoofdbezem cm 70
Veegbreedte met zijbezems cm 129
Filterpaneel type polyester 
Filteroppervlak m2   3,6
Filterschudder  ja electrisch
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aandrijfmotor V/Watt 24V/600
Borstelmotor V/Watt 24V/500
Vuilcontainer inhoud liter 80

Rij-werksnelheid km/uur 0-6
Batterijen V/Ah 24V /100Ah
Type batterijen Standaard Li-ion
Geluidsniveau dBA 65
Gewicht zonder batterijen kg 254
Gewicht met batterijen kg 286
Werktijd met volle batterij uur 3
Capaciteit theorethisch  m2/uur 6.200
Afmeting LxBxH in cm 150x94x127
Minimale draaicirkel cm 132
Maximale hellingshoek % 16 | 20

Zorgeloos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE iS1100L, deze 
zware industriële opzit-veegzuigmachine voor middelgrote en grotere oppervlakken 
kunt u inzetten in diverse full-service contractsperioden. Maximale capaciteiten 
zowel bij vegen als ontstoffing! Deze uitvoering is altijd voorzien van 2 grote 
zijbezems voor extra werkbreedte (1295 mm) of reiniging langs kanten, pallets 
en obstakels. Met Li-ion accupakket, ingebouwde lader en slimme connected 
technologie!

Kenmerken ICE iS1100L:
• Uitstekende stofbeheersing 
• Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie en ingebouwde lader.
• Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
• Polyester filter met automatisch reinigingssysteem
• Tot 6.200 m2/uur reinigingscapaciteit
• LED werkverlichting en zwaailichten
• Dubbele zijbezems met aanrijbeveiliging
• Ook te gebruiken op grote oppervlakken tapijt
• Full-service Operational Lease (ICE Rental)
• Automatische filterreiniging

Standaard toebehoren ICE iS1100L:
✓ Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader
✓ Overheadguard (bestuurders beschermrek)

ICE iS1100L 
opzit veegmachine

Li-Ion
POWER



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Professional line



De ICE i18C schrobmachine is een zeer efficiënte schoonmaakmachine. Deze 
handzame achterloop schrobzuigmachine is zeer geschikt voor kleinere 
oppervlaktes en vollere ruimtes. Vanwege zijn compacte vormgeving en zijn 
eenvoudige gebruik kan de ICE i18C schrobmachine overal bij. Hij kan met gemak 
in één uur een oppervlakte van 1200 m2 kan reinigen. Vanwege dit grote bereik is 
de ICE i18C schrobzuigmachine zeer kostenbesparend.

Kenmerken ICE i18C:
• Het zeer groot werkvermogen van 1.200 m² oppervlak per uur.
•  Het ergonomische gebruikersgemak en de besparing van arbeidskosten,  

vanwege efficiënt reinigen.
•  Een kabellengte van 25 meter voor lichtnetaansluiting.
•  Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
•  Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18C:
✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 25 mtr snoer

ICE i18C  
schrobzuigmachine

Technical specificaties

Model EU 
Type  i18C
Voltage Volt 230V
Schrobbreedte cm 45
Aandrijving  borstel
Aantal borstels st  1
Borstel toerental tpm 180
Borstelmotor V/Watt 230/450
Borsteldruk kg 30
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 35
Vuilwatertank liter 40
Snoerlengte meter 25
Batterijen V/Ah nvt
Type batterijen standaard nvt
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 63

Gewicht met batterijen kg nvt
Werktijd met volle batterij uur nvt
Capaciteit theorethisch  m2/uur 1.200
Afmeting LxBxH in cm 116 X 52 X 102
Maximale hellingshoek % nvt
Chemie doseersysteem  nvt

De i18B is een eenvoudig te bedienen batterij-schrobzuigmachine. Vanwege zijn 
compacte ontwerp is de machine perfect voor kleine oppervlaktes en vollere 
ruimtes. Er zijn geen riemen om uit te slijten of aan te passen, omdat de i18B is 
gebouwd met een tandwielaangedreven borstelmotor. De i18B heeft een nieuw 
ontwerp dat de ruis vermindert en maakt gebruik van dezelfde hoogwaardige 
onderdelen en componenten die alle ICE-producten zo efficiënt maken.

Kenmerken ICE i18B:
• Het zeer groot werkvermogen van 1.500 m² oppervlak per uur.
•  Het ergonomische gebruikersgemak en de besparing van arbeidskosten,  

vanwege efficiënt reinigen.
•  Onderhoudsvrij accupakket AGM met ruim 2,5 uur werktijd.
•  Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
•  Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18B:
✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/85Ah accupakket
AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader

ICE i18B 
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i18B
Voltage Volt 24
Schrobbreedte cm 45
Aandrijving  borstel
Aantal borstels st  1
Borstel toerental tpm 180
Borstelmotor V/Watt 24/500
Borsteldruk kg 30
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 35
Vuilwatertank liter 40
Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 2x12V/85Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 63

Gewicht met batterijen kg 107
Werktijd met volle batterij uur 2,25
Capaciteit theorethisch  m2/uur 1.500
Afmeting LxBxH in cm 116 X 52 X 102
Maximale hellingshoek % nvt
Chemie doseersysteem  nvt



De ICE i20B Compact schrobmachine heeft ondanks zijn compacte afmetingen 
een groot werkvermogen! Deze handzame achterloop schrobzuigmachine is zeer 
geschikt voor klein en/of middelgrote oppervlaktes met véél obstakels. Deze 
oersterke machine is borstel-aangedreven waardoor duwen niet noodzakelijk is, hij 
trekt zichzelf vooruit op de borstel of pad. De i20B is een snoerloze (24V) accu-
aangedreven schrobzuigmachine met 50cm schrobbreedte. Slechts twee knoppen 
voor bediening. Zeer korte draaicirkel.

Kenmerken ICE i20B Compact:
• Een zeer groot werkvermogen van  2.000 m² oppervlak per uur.
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3 uur werktijd.
• Grote tankinhoud 50 ltr
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20B:
✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah accupakket  
AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader

ICE i20B
Compact 

 
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i20B Compact
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 50
Aantal borstels st  1
Aandrijving  borstel
Borstel toerental tpm 200
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 30-40
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 50
Vuilwatertank liter 50
Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 2x12V/100Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 114

Gewicht met batterijen kg 145
Werktijd met volle batterij uur 3
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.000
Afmeting LxBxH in cm 120x78x109
Maximale hellingshoek % nvt
Chemie doseersysteem  nvt

De ICE i20NB schrobzuigmachine kan, ondanks dat de machine gebruik maakt van 
een borstelaandrijving, zeer efficiënt en intensief reinigen. Deze machine trekt 
zichzelf vooruit alsof er een aandrijving is. De aluminium schrobkop met de 50cm 
grote borstel én de gebogen zuigmond leiden tot een goede borsteldruk en een 
betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20NB heeft een 
grote tankinhoud zodat u weinig hoeft bij te vullen.

Kenmerken ICE i20NB:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
• Makkelijk in gebruik.
• Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20NB:
✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah accupakket  
AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader

ICE i20NB 
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i20NB 
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 50
Aandrijving  borstel
Aantal borstels st  1
Borstel toerental tpm 200
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 30-45
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 60
Vuilwatertank liter 60
Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 2x12V/100Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 119

Gewicht met batterijen kg 150
Werktijd met volle batterij uur 3
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.000
Afmeting LxBxH in cm 135x78x109
Maximale hellingshoek % nvt
Chemisch doseersysteem  optie 



De ICE i20BT schrobzuigmachine maakt het verschil tussen gewoon reinigen en 
intensief en hygiënisch reinigen. Dit is de aangedreven versie (voor- en achteruit).  
De ICE i20BT heeft een zeer groot werkvermogen van 2.400 m2 per uur, waardoor 
hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium 
schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond met Linatex rubbers 
leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties 
op elk vloertype. De i20BT heeft een grote tankinhoud van 60 ltr.

Kenmerken ICE i20BT:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
• Borsteldruk tijdelijk te verzwaren bij zware vervuiling.
• Duidelijk display.
• Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20BT:
✓ Schrobborstel ✓ Padhouder  
✓  24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij 
✓ Ingebouwde lader

ICE i20BT
schrobzuigmachine 

Technische specificaties

Model EU 
Type  i20BT 
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 50
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  1
Borstel toerental tpm 200
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 30-45
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 60
Vuilwatertank liter 60
Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 2x12V/100Ah

Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 115
Gewicht met batterijen kg 155
Werktijd met volle batterij uur 3
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.400
Afmeting LxBxH in cm 135x78x109
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  optie

De ICE i20NBT Orbital schrobzuigmachine is een echte “probleemoplosser”. Het 
vierkante schrobdeck komt ook in hoeken waar ronde borstels niet komen of een 
“half maantje”  achterlaten.  De ICE i20NBT-ORBITAL schrobzuigmachine is ideaal 
voor het reinigen van verschillende soorten vloeroppervlakken waar extreme 
vuilopbouw is. Maar ook op reliëfvloeren met antislip maakt de Orbital het verschil. 
De Orbital machines zijn voor specialistisch vloeronderhoud.

Kenmerken ICE i20NBT-OB:
• Orbitale reiniging met de rechthoekige pads of borstel
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
          • Aluminium schrobdeck 50cm met vaste padhouder voor Orbital pads/tools.
              • Geen gereedschap nodig voor het vervangen van rubbers.
                •  Vertraagde uitschakeling op de zuigmotor,  

zuigt de slang helemaal leeg!
                  • Ruime werktijd van 3 uur.
                 • Borsteldruk van 50kg

            Standaard toebehoren ICE i20NBT-OB:
          ✓ Vaste houder voor pads of Orbital tools zoals fibre pads enz.
            ✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
          ✓ Ingebouwde lader

ICE i20NBT 
OB (Orbital) 
schrobzuigmachine 

Technische specificaties

Model EU 
Type  i20NBT-ORB
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 49
Aantal borstels st  1
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Borstel toerental tpm 2.200
Borstelmotor V/Watt 24/550
Borsteldruk kg 30-50
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 60
Vuilwatertank liter 60
Snoerlengte meter -

Batterijen V/Ah 2x12V/100Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 110
Gewicht met batterijen kg 150
Werktijd met volle batterij uur 3
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.400
Afmeting LxBxH in cm 132x77x107
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  optie



De ICE i24BT schrobzuigmachine is de grotere broer van de ICE i20BT. Het 
schrobdeck heeft 2 borstels van 30cm welke tegen elkaar indraaien. Het stevige 
aluminium schrobdek (60cm) en de gebogen zuigmond zorgen voor intensieve 
reiniging en betere vuilopname. Het schoonmaakresultaat is uitmuntend. De ICE 
i24BT is zeer geschikt voor toepassingen in retail en supermarkten. De i24BT 
schrobt ruim 2.400 m2 per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote 
en grotere oppervlaktes.  De aluminium schrobkop is iets uit het midden geplaatst 
waardoor het chassis veilig langs winkelstellingen kan rijden. De gebogen 
zuigmond met Linatex rubbers zorgen voor een droge en direct beloopbare vloer.

Kenmerken ICE i24BT:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
• Borsteldruk tijdelijk te verzwaren bij zware vervuiling.
• Duidelijk display.
• Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen
   worden.
• Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i24BT:
✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
✓ Ingebouwde lader

ICE i24BT 
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i24BT 
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 60
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 285
Borstelmotor V/Watt 24/680
Borsteldruk kg 30-45
Zuigmond breedte cm 76
Schoonwatertank liter 60
Vuilwatertank liter 60

Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 2x12V/100Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 117
Gewicht met batterijen kg 158
Werktijd met volle batterij uur 3
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.600
Afmeting LxBxH in cm 135x78x109
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  optie

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



De robuuste ICE i28 BT achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-
behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het ‘grotere’ werk maar 
waar ook rekening gehouden moet worden met smallere doorgangen. De grote 
tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.000 m2 
per uur. Daarmee is deze i28BT schrobzuigmachine een goede investering als het 
grote vloeroppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, 
metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i28BT 
schrobzuigmachine een grote werkbreedte van 70 cm met dubbele schrobborstels. 
De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- 
en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i28BT:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
•  Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, 18-36-54kg afhankelijk van  

de vervuiling.
• Duidelijk display.
• Makkelijk borgsysteem voor plaatsen of verwijderen borstels & padhouders.
• Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Gebogen zuigmond voor optimale droging. 

Standaard toebehoren ICE i28BT:
          ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders ✓ 24V/220Ah
             accupakket AGM onderhoudsvrij
             ✓ Ingebouwde lader

ICE i28BT 
 

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i28BT
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x550
Borsteldruk kg 18-36-54
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/220Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 160
Gewicht met batterijen kg 300
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 3.000
Afmeting LxBxH in cm 155x119,5x113
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  nvt

De robuuste ICE i32 BT achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-
behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het ‘grotere’ werk. De 
grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.250 
m2 per uur. Daarmee is deze i32BT schrobzuigmachine een goede investering 
als het grote vloeroppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL 
supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft 
de ICE i32BT schrobzuigmachine een grote werkbreedte van 80 cm met dubbele 
schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. 
Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

                    Kenmerken ICE i32BT:
                      • Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
                     • Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, afhankelijk van de 
                        vervuiling.
                         • Duidelijk display.
                          • Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
                          • Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
                            • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                        • Gebogen zuigmond voor optimale droging. 

                         Standaard toebehoren ICE i32BT:
                        ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders 
                              ✓  24V/260Ah accupakket  

AGM onderhoudsvrij 
                            ✓ Ingebouwde lader

ICE i32BT 
  

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i32BT
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 80
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x550
Borsteldruk kg 18-36-54
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 100
Vuilwatertank liter 120

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/260Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 160
Gewicht met batterijen kg 310
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 3.250
Afmeting LxBxH in cm 158x119,5x113
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  nvt



ICE Presenteert de eerste van een reeks achterloop-modellen met borstelwals-systeem! 
De i2BT-CY heeft een schrobdek van 70cm met twee contra-roterende borstelwalsen 
die tijdens het schrobben van de vloer tevens klein veegvuil meeneemt in de afvalbak 
deponeert. Het is dus een gecombineerde veeg-schrobzuigmachine voor industrieel 
gebruik op middelgrote tot grote oppervlakken. De tankinhoud is ‘huge’! Maar liefst 
110 ltr schoonwater en 110 ltr opnametank. Met een werktijd van ruim 3,5 uur is de 
capaciteit zeer groot. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. 
De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar. 

Kenmerken ICE i28-CY:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
               • Borstellift met regelbare borsteldruk tot 36 kg,  afhankelijk van de vervuiling.
                          • Duidelijk display.
                             • Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob-en zuigfuncties in. 
                               • Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil in 
                                één arbeidsgang.
                              • Hygiënische kunststof opvanglade voor het veegvuil.
                              • Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
                              • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                            • Gebogen zuigmond voor optimale droging. 

                            Standaard toebehoren ICE i28-CY:
                     ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
                            ✓ 24V/220Ah accupakket AGM
                               onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader

ICE i28CY 
cilindrische

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i28-CY
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijfmotor V/Watt 24/200
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 2.750
Borstelmotor V/Watt 2x24V/560W
Borsteldruk kg 0-36 
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/220Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 160
Gewicht met batterijen kg 300
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.850
Afmeting LxBxH in cm 155x77,5x113
Maximale hellingshoek % 5
Chemie doseersysteem  nvt

Naast de ICE i28BT-CY is er nu ook de ICE i36-CY, deze combinatiemachine heeft 
een schrob-veegbreedte 80cm, maar kan maar liefst 4- 4,5 uur achter elkaar door 
werken. Het is een 36V machine met een onderhoudsvrij accupakket van 260Ah. 
Ook deze machine heeft twee contra-roterende borstelwalsen met veegfunctie 
en dezelfde éénknops-bediening welke bij voorwaartse beweging alles in werking 
zet. De elektrische borstellift behoort tot de standaard. De i36BT-CY is er óók in 
een normale disk-variant: de ICE i36BT schrobzuigmachine. De volautomatische 
functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is 
traploos regelbaar. 

Kenmerken ICE i36-CY:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
                         • Borstellift met regelbare borsteldruk tot 40 kg,  afhankelijk van de 
                              vervuiling.
                                 • Duidelijk display.
                                • Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil 
                                   in één arbeidsgang.
                                    • Hygiënische kunststof Opvanglade voor het veegvuil.
                                    • Grote tanks van maar liefst 118 ltr.
                                         • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                                 • Gebogen zuigmond voor optimale droging. 

                                 Standaard toebehoren ICE i36-CY:
                      ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
                                        ✓ 36V/260Ah accupakket  
                                            AGM onderhoudsvrij
                                        ✓ Ingebouwde lader

ICE i36CY 
cilindrische

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  i36-CYBT
Voltage Volt 36V
Schrobbreedte cm 80
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 36/2x550
Borsteldruk kg 18-40
Zuigmond breedte cm 118,5
Schoonwatertank liter 118
Vuilwatertank liter 149

Snoerlengte meter -
Batterijen V/Ah 6x6V/260Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 170
Gewicht met batterijen kg 440
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 3.250
Afmeting LxBxH in cm 158x119,5x113
Maximale hellingshoek % 11
Chemie doseersysteem  nvt



Comfortabel schrobben met de ICE RS26, een industriële opzit-schrobzuigmachine 
met een schrobbreedte van 70 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om 
een arbeidscapaciteit te behalen van 4.300 m2 per uur. De RS26 heeft een slank 
chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een normale deur 
kan. Met maar liefst 3,5 -4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze 
machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde 
doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de 
vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking 
bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de 
RS26. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog.

Kenmerken ICE RS26B:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
• Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
• Duidelijk display met éénknopsbediening.
• Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
• Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Gebogen zuigmond voor optimale droging. 
• Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS26B:
✓ Schrobborstels ✓ Padhouders ✓ 24V/220Ah
accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader

ICE RS26B 
opzit

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS26
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x450
Borsteldruk kg 35-55-75
Zuigmond breedte cm 103
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/220Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 280
Gewicht met batterijen kg 400
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 4.300
Afmeting LxBxH in cm 157,5x88x141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard

Comfortabel schrobben met de ICE RS32, een industriële opzit-schrobzuigmachine 
met een schrobbreedte van 80 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een 
arbeidscapaciteit te behalen van 5.200 m2 per uur. De RS32 is goed in te zetten 
in het zware reinigingswerk! De borsteldruk kan ingesteld worden naar gelang de 
vervuiling van 35-55-75 kg. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud 
van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het 
ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar 
gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies 
in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers 
van de RS32. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog. 

Kenmerken ICE RS32B:
• Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
• Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
• Duidelijk display met éénknopsbediening.
• Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
• Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
• Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
• Gebogen zuigmond voor optimale droging. 
• Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS32B:
✓ Schrobborstels, ✓ Padhouders ✓ 24V/260Ah
accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader

ICE RS32B 
opzit

schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS32
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 80
Aandrijving tractie voor- en achteruit
aantal borstels st  2
Borstel toerental tpm 210
Borstelmotor V/Watt 24/2x450
Borsteldruk kg 35-55-75
Zuigmond breedte cm 103
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/260Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 290
Gewicht met batterijen kg 410
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 uur
Capaciteit theorethisch  m2/uur 5.200
Afmeting LxBxH in cm 157,5x88x141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard



De ICE RS28-Orbital opzit-schrobzuigmachine is een echte krachtpatser; een 
“probleemoplosser” met indrukwekkende capaciteiten. Het vierkante schrobdeck 
van 700x350 is te voorzien van de specifieke pads of matten welke een variatie 
aan lastige vervuilingen snel verwijdert. Zelfs een reliëfvloer met antislip is geen 
probleem voor de RS28 Orbital. Deze rider is met name geschikt voor grotere 
oppervlakken en voor de echte vloerspecialisten. 

Kenmerken ICE RS28-OB:
• Stevige rider voor industriële toepassingen.
• Bijzonder hoge reinigingskracht met specifieke tools.
• Volautomatisch werken middels de ICE One-Touch knop.
            • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
                • Eenvoudig in gebruik.
                  • Grote tanks 110 ltr
                   • Automatisch chemie doseersysteem

                      Standaard toebehoren ICE RS28-ORB:
                  ✓ Vaste houder voor pads of Orbital tools zoals fibre pads enz.  
                         ✓ 24V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij  
                         ✓ Ingebouwde lader

ICE RS28B 
OB (Orbital) 

opzit
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS28B-OB
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aantal borstels st  1
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Borstel toerental tpm 2.200
Borstelmotor V/Watt 24/650
Borsteldruk kg 35-55-75
Zuigmond breedte cm 103
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/260Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 280
Gewicht met batterijen kg 400
Werktijd met volle batterij uur 3,5 - 4 
Capaciteit theorethisch  m2/uur 4.600
Afmeting LxBxH in cm 157,5x88x141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard

Reinigen van vloeren en gelijktijdig klein veegvuil opnemen? De nieuwe ICE RS28-CY
is voorzien van een schrobdek met 2 contraroterende schrobborstels die tijdens het
nat reinigen van de vloer gelijktijdig klein veegvuil meenemen. Het vuil wordt in de 
vuillade gedeponeerd en het vuile water aan de achterzijde opgezogen met de
gebogen zuigmond. De zuigmond beweegt mee met de machinerichting waarbij de 
zuigmond extra uitzwenkt om al het water op te nemen. De vloer is direct beloopbaar!
Deze robuuste opzit-schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor het ‘grotere’ werk.
Het reinigingsbereik is ruim 4.200 m2 per uur. Daarmee is de ICE RS28-CY 
schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken betreft.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld magazijnen, werkplaatsen, stations en productieruimtes.
De ICE RS28-CY schrobzuigmachine heeft een schrobbreedte van 70 cm.

Kenmerken ICE RS28-CY:
 • Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5-4 uur werktijd.
• Borstellift met regelbare borsteldruk tot 46 kg, afhankelijk van vervuiling.
• LCD display in stuur geïntegreerd
   • Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob- en zuigfuncties in.
           • Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
              •  Gebogen zuigmond voor optimale droging. 
               • Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
                • Schrobben- en vegen in één arbeidsgang. 
                 • Automatisch chemie doseersysteem.
                 Standaard toebehoren ICE RS28-CY:
             ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
                ✓ 24V/225Ah AGM accupakket
                ✓ Ingebouwde lader

ICE
RS28-CY 

Opzit veeg-
schrobzuigmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  RS28-CY
Voltage Volt 24V
Schrobbreedte cm 70
Aandrijfmotor V/Watt 24/850
Aantal borstels stuks 2
Borstel toerental tpm 2.750
Borstelmotor V/Watt 2x24/560
Borsteldruk kg 0-46
Zuigmond breedte cm 105
Schoonwatertank liter 110
Vuilwatertank liter 110
 
 
 
 
 

Snoerlengte meter nvt
Batterijen V/Ah 4x6V/225Ah
Type batterijen standaard AGM
Geluidsniveau dBA 68
Gewicht zonder batterijen kg 293
Gewicht met batterijen kg 413
Werktijd met volle batterij uur 3,5-4
Capaciteit theorethisch  m2/uur 4.200
Afmeting LxBxH in cm 157,5X88X141
Maximale hellingshoek % 17
Chemie doseersysteem  standaard



Technische specificaties

Model EU 
Type  iS1100B
Voltage Volt 24V
Veegbreedte hoofdbezem cm 70
Veegbreedte met zijbezems cm 129
Filterpaneel type polyester 
Filteroppervlak m2   3,6
Filterschudder  ja electrisch
Aandrijving tractie voor- en achteruit
Aandrijfmotor V/Watt 24V/600
Borstelmotor V/Watt 24V/500
Vuilcontainer inhoud liter 80

Rij-werksnelheid km/uur 0-6
Batterijen V/Ah 4x6V/220Ah
Type batterijen Standaard AGM
Geluidsniveau dBA 65
Gewicht zonder batterijen kg 254
Gewicht met batterijen kg 375
Werktijd met volle batterij uur 3
Capaciteit theorethisch  m2/uur 6.200
Afmeting LxBxH in cm 150x94x127
Minimale draaicirkel cm 132
Maximale hellingshoek % 16 | 20

Kenmerken ICE iS1100B:
• Uitstekende stofbeheersing 
• Polyester filter met automatisch reinigingssysteem
• Tot 6.200 m2/uur reinigingscapaciteit
• LED Werkverlichting en zwaailichten
• Dubbele zijbezems met aanrijbeveiliging
    • Ook te gebruiken op grote oppervlakken tapijt
      • Automatische filterreiniging

        Standaard toebehoren ICE iS1100B:
      ✓ AGM onderhoudsvrij accupakket
        ✓ Ingebouwde lader
      ✓ Overheadguard (bestuurders beschermrek)
       ✓ Zijbezem links en rechts

ICE iS1100B 
opzit

veegzuigmachine

De ICE iS1100 is een zware industriële opzit-veegzuigmachine voor middelgrote 
en grotere oppervlakken. Maximale capaciteiten zowel bij vegen als ontstoffing! 
Deze uitvoering is altijd voorzien van 2 grote zijbezems voor extra werkbreedte 
(1295 mm) of reiniging langs kanten, pallets en obstakels. Met ingebouwde lader en 
onderhoudsvrij accupakket en automatische filterreiniging!

Technische specificaties

Model EU 
Type  iS50BT
Voltage Volt 12V
Veegbreedte hoofdbezem cm 50
Veegbreedte met zijbezems cm 65
Filterpaneel type polyester 
Filteroppervlak m2   2,2
Filterschudder  ja electrisch
Aandrijving tractie vooruit
Aandrijfmotor V/Watt 12V/280
Borstelmotor V/Watt 12V/280
Vuilcontainer inhoud liter 40

Rij-werksnelheid km/uur 0-4
Batterijen V/Ah 1x12V/85Ah
Type batterijen Standaard AGM
Geluidsniveau dBA 62
Gewicht zonder batterijen kg 84
Gewicht met batterijen kg 106
Werktijd met volle batterij uur 2,5
Capaciteit theorethisch  m2/uur 2.600
Afmeting LxBxH in cm 128x62x95
Minimale draaicirkel cm 135
Maximale hellingshoek % 20

Kenmerken ICE iS50BT:
                               • Grofvuilflap voor volumineus vuil
                                      • Over-de-kop veegsysteem
                                       • Tot 2.600 m2/uur reinigingscapaciteit  
                                     • Aandrijving vooruit             
                                  • Onderhoudsvrij accupakket AGM 
                                • Vlakfilter met elektrische filterschudder
                             • Metalen stofcontainer, uitrijdbaar

                                Standaard toebehoren ICE iS50BT:
                         ✓ 12V/85Ah batterij AGM en externe lader
  

ICE iS50BT 
veegzuigmachine

De ICE iS50Bt is de industriële walk-behind veegzuigmachine voor kleinere en 
middelgrote oppervlakken. Maar dan wel met maximale prestaties zowel bij vegen 
als ontstoffing! Deze uitvoering is voorzien van 1 zijbezem voor reiniging langs 
stellingen, muren, pallets en obstakels. Met onderhoudsvrij accupakket voor
2,5 uur zorgeloos vegen. De ICE iS50Bt veegzuigmachine heeft een vlakfilter met 
elektrisch filterschudsysteem voor optimale stofbeheersing. Deze machine stuift 
NIET tijdens de werkzaamheden. De inhoud van de vuilcontainer is 40 ltr en is 
makkelijk uit te nemen voor lediging. Deze veegmachine met afzuigmotor heeft een 
grofvuil-flap aan de voorzijde van de borstelkamer; deze flap wordt geopend vanaf 
het bedieningspaneel als er veel volume vuil of grof vuil op de vloer ligt. De iS50Bt
is een machine met aandrijving en beweegt makkelijk, ook in nauwe ruimtes. 



De ICE iD10 stofzuiger van ICE is een krachtige en stille stofzuiger, bijzonder 
handig voor schoonmaakbedrijven en de facilitaire dienstverlening. Met een 
geluidsniveau van maar 49 dB(A) stoort u mensen in de omgeving nauwelijks 
tijdens het stofzuigen en is deze iD10C zeer geschikt voor dagschoonmaak. 
De stofzuiger is, met zijn twee grote loopwielen en twee zwenkwielen zeer 
makkelijk mee te nemen, zelfs over drempels! Standaard met HEPA H13 filter 
en vijftien meter lang veiligheidssnoer welke makkelijk is op te bergen. Mocht 
het snoer vervangen moeten worden, is dit eenvoudig en zonder gereedschap 
te doen. Deze stofzuiger heeft het Energielabel C en is dé basis voor dagelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden.   

Kenmerken ICE iD10C:
• Slagvast kunststof ketel.
• Zeer stil! 49 dB(A).
• HEPA H13 filter.
• 32mm toebehoren.
• Extra lange zuigslang.
• 15 mtr afneembaar en eenvoudig te vervangen snoer (geel).
• Opbergsysteem voor snoer
• Met HEPASTREAM Fleece stofzakken.

Standaard toebehoren ICE iD10C:
✓ RVS zuigbuis 3-delig ✓ 2 mtr zuigslang 32 mm 
✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak

Technische specificaties

Model EU 
Type  iD10C
Voltage Volt 230V
Tankinhoud Ltr 13
Stofzakinhoud Ltr 6
Luchtverplaatsing ltr/sec 57
Onderdruk mm/wk 2.500
Motorvermogen V/Watt 230/900
Snoerlengte meter 15
Geluidsniveau dBA 49
Gewicht (leeg) kg 5,5
Afmeting LxBxH in cm 39x36x39
HEPA H13 filter J/N J
Diameter toebehoren mm  32
  

ICE iD10C  
stofzuiger

De ICE iD8C rugstofzuiger van ICE is een comfortabel passend, krachtig en stil, 
bijzonder handig voor schoonmaakbedrijven en de facilitaire dienstverlening. 
Met een geluidsniveau van maar 59 dB(A) stoort u mensen in de omgeving 
nauwelijks tijdens het stofzuigen en is deze iD8C ook zeer geschikt voor 
dagschoonmaak. De ICE iD8 rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor 
speciale reinigingsbehoeften. Denk hierbij aan reiniging van trappenhuizen, 
vanuit hoogwerkers of vanaf de ladder. Het reinigen van galerijen, bordessen 
maar ook inzet bij reiniging van stellingen in magazijnen is de ICE rugstofzuiger 
een verantwoorde inzet! Het HEPA-filter is standaard. De uitstoot wordt hiermee 
tot het uiterste beperkt! De ICE rugstofzuigers zijn daarmee ook geschikt voor de 
zorgsector.

Kenmerken ICE iD8C:
• Comfortabel ergonomisch harnas.
• Zeer stil! 59 dB(A).
• HEPA H13 filter.
• 35mm toebehoren.
• Meedraaiende zuigslang.
• 15 mtr afneembaar snoer (geel).

      Standaard toebehoren ICE iD8C:
      ✓ RVS zuigbuis 2-delig ✓ 2 mtr zuigslang 35 mm  
          met pistoolgreep ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak

ICE iD8C  
rugstofzuiger

Technische specificaties

Model EU 
Type  iD8C
Voltage Volt 240V
Tankinhoud Ltr 8
Stofzakinhoud Ltr 6
Luchtverplaatsing ltr/sec 54
Onderdruk mm/wk 2.250
Motorvermogen V/Watt 230/1.300
Snoerlengte meter 15
Geluidsniveau dBA 59
Gewicht (leeg) kg 5,2
Afmeting LxBxH in cm 31,5x25,6x51,7
HEPA H13 filter J/N J
Diameter toebehoren mm  35
  



De ICE iD8B is de snoerloze variant van de iD8 rugstofzuiger, voor maximale 
bewegingsvrijheid! Deze stofzuiger is voorzien van een verwisselbare Li-Ion 
batterij waardoor ruim 40 minuten gewerkt kan worden of 80 minuten met de extra 
meegeleverde batterij. Zéér goed in te zetten bij het stofzuigen van vliegtuigen, 
trappenhuizen, galerijen, treinen, bordessen. Ook daar waar snoeren hinderlijk zijn 
of een belemmering vormen tijdens de werkzaamheden zet u de ICE ID8B in! De ICE 
iD8 rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor speciale reinigingsbehoeften. 
Denk hierbij aan reiniging van trappenhuizen, vanuit hoogwerkers of vanaf de ladder. 
Het reinigen van galerijen, bordessen maar ook inzet bij reiniging van stellingen in 
magazijnen is de ICE rugstofzuiger een verantwoorde inzet! Het HEPA-filter is standaard. 
De uitstoot wordt hiermee tot het uiterste beperkt! Daarnaast is de iD8B zeer geluidsarm. 
Slechts 57dB(A). De ICE rugstofzuigers zijn daarmee ook geschikt voor de zorgsector.

Kenmerken ICE iD8B:
• RVS zuigbuizen 35mm en hulpstukken 35mm
• Standaard omschakelbare zuigmond voor tapijt of harde vloeren
• Snoerloos stofzuigen geeft vrijheid!
• Zeer stil! 57 dB(A).
• HEPA H13 filter.
• Standaard met 2 Li-ion batterijen voor 80 minuten werktijd.

    Standaard toebehoren ICE iD8B:
     ✓ RVS zuigbuis 2-delig ✓ Twéé Li-ion batterijen en  
          één oplader ✓ 2 mtr zuigslang 35 mm met
              pistoolgreep 
                  ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak.

ICE iD8B  
batterij-aangedreven 
rugstofzuiger Li-ion

Technische specificaties

Model EU 
Type  iD8B
Voltage Volt 36
Tankinhoud Ltr 8
Stofzakinhoud Ltr 6
Luchtverplaatsing ltr/sec 38,7
Onderdruk mm/wk 1.150
Motorvermogen V/Watt 36/300
Snoerlengte meter -
Geluidsniveau dBA 57
Gewicht (leeg) kg 6,7
Afmeting LxBxH in cm 31,5x25,6x51,7
HEPA H13 filter J/N J
Diameter toebehoren mm  35

Li-Ion
POWER

De ICE iW35 is de kleinste en handzame stof- en waterzuiger uit het progamma 
van ICE.  Het slim ontworpen vlottersysteem met RVS schuim- en vuilfilter zorgt 
voor een maximale inname van water zonder dat dit de zuigkracht beperkt. Het 
verhoogt de efficiëntie, maar verlengt ook de levensduur van de zuigmotor. De 
iW35 heeft maar liefst 35 ltr bruikbare tankinhoud en een hoge onderdruk en 
luchtverplaatsing. Deze machine is zowel nat- als droog te gebruiken met de 
verschillende bijgeleverde hulpstukken.

Kenmerken ICE iW35:
• Slagvast kunststof ketel.
• RVS schuim/vuilfilter.
• 35mm toebehoren voor droog- en nat gebruik. 
• Ketelklem is tevens ophanghaak voor signaalkleurig snoer. 
• Ook met stofzakken te gebruiken.

Standaard toebehoren ICE iW35:
✓ Zuigbuis 3-delig ✓ 2 mtr zuigslang 35mm  
✓ Waterzuigmond ✓ Stofzuigmond ✓ Spleetzuigmond  
✓ Ronde borstel

ICE iW35  
stof- en waterzuiger

Technische specificaties

Model EU 
Type  iW35
Voltage Volt 240V
Tankinhoud Ltr 35
Stofzakinhoud Ltr 6
Luchtverplaatsing ltr/sec 57
Onderdruk mm/wk 3.000
Motorvermogen V/Watt 230/1.000
Snoerlengte meter 10
Geluidsniveau dBA 65
Gewicht (leeg) kg 10
Afmeting LxBxH in cm 48x46x76
Diameter toebehoren mm  38



De professionele ICE IW80 is een stofzuiger en waterzuiger en beschikt over 2 
motoren voor een extra hoog zuigvermogen. De ICE IW80 stof- en waterzuiger 
is toepasbaar in veel voorkomende werkzaamheden: bij calamiteiten en bij het 
opnemen van grote hoeveelheden water. Beschikt over een RVS schuim/vuilfilter 
ter bescherming van de zuigmotoren. De 38mm hulpstukken neemt u mee op de 
daarvoor gemaakte ruimte aan de machine. De opgenomen vloeistof voert u snel af 
via de grote afvoerslang aan de achterzijde van de machine.

Kenmerken ICE iW80:
• Een hoog zuigvermogen vanwege het 2-motorige ontwerp.
• Ruimte voor zuigbuis en hulpstukken op de machine.
• Onverwoestbare kunststof tank.
• Een grote capaciteit wateropname tot 80L.
•  Vanwege de stabiele achterwielen, flexibele zwenkwielen en het kantelsysteem 

gemakkelijk te transporten

Standaard toebehoren ICE iW80:
✓ Zuigbuis 3-delig ✓ 3 mtr zuigslang 38mm  
✓ Waterzuigmond ✓ Stofzuigmond ✓ Spleetzuigmond  
✓ Ronde borstel

ICE iW80  
stof- en waterzuiger

Technische specificaties

Model EU 
Type  iW80
Voltage Volt 240V
Tankinhoud Ltr 80
Stofzakinhoud Ltr 6
Luchtverplaatsing ltr/sec 114
Onderdruk mm/wk 3.000
Motorvermogen V/Watt 230/2.000
Snoerlengte meter 10
Geluidsniveau dBA 65
Gewicht (leeg) kg 33
Afmeting LxBxH in cm 63x56x99
Diameter toebehoren mm  38

Snel grote hoeveelheden vloeistof opzuigen? De professionele ICE IW90 is een stof/
waterzuiger en beschikt over 1 grote zuigmotor welke een hoge capaciteit heeft De 
ICE IW90 stof- en waterzuiger is ontworpen om grote oppervlakken te stofzuigen 
of waterzuigen. Heeft een grote inhoud van 76 ltr netto. De vast gemonteerde 
zuigmond heeft een zuigbreedte van 70 cm en maakt dat u snel en efficiënt werkt. 
Ideaal voor vloerspecialisten. De extra, losse accessoires neemt u gewoon op de 
machine mee! Met grote afvoerslang van vloeistof.

Kenmerken ICE iW90:
• Brede vaste voorzetzuigmond voor stof- en water!
• Zware 2-traps vacuummotor!
               • Met overloopbeveiliging en vuilfilter!
              • Grote achterwielen 25cm!
           • Accessoires op de machine mee!
       • Ideaal voor grote oppervlakken!

    Standaard toebehoren ICE iW90:
   ✓ Extra zuigbuis 3-delig ✓ 2,5 mtr zuigslang 38mm 
   ✓ Stofzuigmond ✓ Waterzuigmond  
   ✓ Vaste voorzetzuigmond

ICE iW90  
stof- en waterzuiger

Technische specificaties

Model EU 
Type  iW90
Voltage Volt 240V
Tankinhoud Ltr 76
Stofzakinhoud Ltr 20
Luchtverplaatsing ltr/sec 57
Onderdruk mm/wk 3.000
Motorvermogen V/Watt 230/1.200
Snoerlengte meter 15
Geluidsniveau dBA 72
Gewicht (leeg) kg 40
Afmeting LxBxH in cm 95x50x89
HEPA H13 filter J/N N
Diameter toebehoren mm  38
Inclusief                                   vaste voorzetzuigmond 70 cm 



Deze laagtoerige éénschijfs schrobmachine gebruikt een tandwiel aangedreven 
systeem dat duurzaamheid garandeert. Het gegoten aluminium borsteldek maakt 
het de beste in zijn klasse. De schijfdiameter is 43cm (17”). Door zijn 1250 Watt 
motor is de IF17 te gebruiken in de zwaarste applicaties. De ICE iF17 is standaard 
voorzien van een zachte tapijtborstel, een universele schrobbborstel en een 
padhouder/meeneemschijf voor pads. Voor elke vloer dus het juiste accessoire.

Kenmerken ICE iF17:
• Tandwiel aangedreven.
• Onverwoestbaar hendelbehuizing.
• Standaard zeer compleet uitgerust.
• Aluminium behuizing.
• Schrobborstel en padhouder op te hangen aan tank.
• Stabiele machine in gebruik.

Standaard toebehoren ICE iF17:
✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel  
✓ Vloeistoftank ✓ Padhouder

ICE iF17  
éénschijfs

schrobmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  iF17
Voltage Volt 240V
Schrobdekbreedte mm 430
Toerental TPM 150
Motorvermogen V/Watt 230/1250
Snoerlengte meter 15
Geluidsniveau dBA 58
Gewicht (leeg) kg 43
Afmeting LxBxH in cm 112x52x35
Tankinkoud (schoonwater) Ltr 19
Foamgenerator  optie

Het ontwerp van de IP17 is gebaseerd op het werken onder de meest veeleisende 
omstandigheden in de schoonmaakbranche. De ergonomisch ontworpen handgrepen 
zijn voorzien van speciaal ontwikkeld kunststof. Het voorkomt risico’s die kunnen 
voortvloeien door het werken in natte omgevingen en is onverwoestbaar. De iP17 
gebruikt een planetair aangedreven systeem dat duurzaamheid garandeert. Het 
gegoten aluminium borsteldek maakt het de beste in zijn klasse. De iP17 heeft 
een 17” schijfdiameter en is te gebruiken in zware applicaties. Deze laagtoerige  
eenschijfsmachine is standaard voorzien van een vloeistoftank, een zachte tapijtborstel, 
een universele schrobbborstel en een padhouder/meeneemschijf voor vloerpads. 

Kenmerken ICE iP17:
• Tandwiel aangedreven.
• Onverwoestbaar handlehuis.
• Standaard zeer compleet uitgerust.
• Schrobborstel en padhouder op te hangen aan tank.
• Stabiele machine in gebruik.

Standaard toebehoren ICE iP17:
✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel  
✓ Vloeistoftank ✓ Padhouder

ICE iP17  
éénschijfs

schrobmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  iP17
Voltage Volt 240V
Schrobdekbreedte mm 430
Toerental TPM 175
Motorvermogen V/Watt 230/1.100
Snoerlengte meter 15
Geluidsniveau dBA 63
Gewicht (leeg) kg 44
Afmeting LxBxH in cm 112x52x35
Tankinkoud (schoonwater) Ltr 19



De heavy duty motor maakt de IP18HD het werkpaard in onze industrie. Het 
reinigt, polijst, slijpt en kristalliseert met 175 TPM. U kunt gewichten van 3 x 8 kg 
toevoegen om het apparaat te verzwaren. Hierdoor kunt u slijp- en polijstprocessen 
uitvoeren. De IP18HD is de éénschijfsmachine voor de vloerspecialisten! Met triple-
planetaire overbrenging is deze industriële machine zeer duurzaam!

Kenmerken ICE iP18HD:
• Triple planetaire en geheel stalen aandrijfsysteem voor een lange levensduur.
• Toegevoegde gewicht tot 24 kg, totaal gewicht van maximaal 70 kg
• Ergonomische onverwoetsbare handgreep met veiligheidsschakelaar.
• Dubbel gelagerde wielen
• Aluminium motordek.
• Zonder gereedschap watertank toevoegen.

Standaard toebehoren ICE iP18HD:
✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel ✓ Vloeistoftank  
✓ Houder voor diamantschijven ✓ Padhouder 

ICE iP18HD  
heavy duty éénschijfs 

schrobmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  iP18HD
Voltage Volt 240V
Schrobdekbreedte mm 430
Toerental TPM 150
Motorvermogen V/Watt 230/1.300
Snoerlengte meter 15
Geluidsniveau dBA 63
Gewicht (leeg) kg 70
Afmeting LxBxH in cm 112x52x35
Tankinkoud (schoonwater) Ltr 19

Herstelt de glans van uw vloeren! De ICE iB1500 is een zogenaamde ultra-
highspeedmachine voor het herstellen van alle, met was behandelde vloeren naar zijn 
oorspronkelijke glans. De hoogwaardige inductiemotor garandeert een zeer lange 
levensduur en zeer weinig onderhoud. De ICE iB1500 bouwt snel warmte op en herstelt 
snel, geeft een optimaal glans- en reinigingsresultaat ! De ICE iB1500 kan met de juiste 
vloerpads (padmaat 20”) gebruikt worden op harde (en met was behandelde) vloeren 
zoals linoleum, natuursteen, marmoleum, PVC, rubber. Vraag uw leverancier om een 
advies m.b.t. het gebruik van de juiste pad. Superhandig! De ICE iB1500 heeft een 
neerklapbare steel voor bijvoorbeeld transport. Maar ook het opslaan van deze ultra 
highspeedmachine in een kleine werkkast is daardoor mogelijk.

Kenmerken ICE iB1500:
• Flexibele padhouder.
• Zeer stil (62 dBA)
• Neerklapbare steel voor compact opslaan of vervoer.
• Inductiemotor 1,5 PK
• Veerdruksysteem voor paddruk

Standaard toebehoren ICE iB1500:
✓ Flexibele vaste padhouder 19” (voor padmaat 20”)

ICE iB1500
ultra high speed 
poetsmachine

Technische specificaties

Model EU 
Type  iB1500
Voltage Volt 240V
Schijfdiameter mm 510
Toerental TPM 1500
Motorvermogen V/Watt 230/1350
Snoerlengte meter 15
Geluidsniveau dBA 62
Gewicht (leeg) kg 38,5
Afmeting LxBxH in cm 91x63,5x127
Tankinkoud (schoonwater) Ltr 19



Voor het borstelen, sproeien en droogzuigen in één handeling:  de ICE iE410 sproei-
extraktiemachine. Zeer efficiënt op grotere oppervlakken. De ICE iE410 tapijtreiniger 
is een reinigingsmachine die compleet in alle gemakken is voorzien. Speciaal voor 
een grondige diepte reiniging van het tapijt kiest u voor de ICE IE410 tapijtreiniger. 
Vanwege zijn drie-in-één functionaliteit is hij gemaakt om tapijt te sprayen, te 
schrobben en droog te zuigen, de droogtijd is daarbij zeer kort!  Als aanvulling 
zorgt de unieke roterende borstelwals voor een nog beter reinigingsresultaat. De 
achterwielen zijn extra groot gemaakt voor de stabiliteit en wendbaarheid van de ICE 
IE410 tapijtreiniger. Daarnaast wordt er standaard een aluminium handtool en 7,5 
meter extra pers/zuigslang bijgeleverd voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare 
plekken, zoals hoeken, traptreden en onder verwarmingselementen.

Kenmerken ICE iE410:
• Groot inspectiedeksel op de vuilwatertank.
• Hoge pompdruk van 7 bar.
• 3 sproeinozzles voor diepe inwerking op tapijt.
• 3-traps zuigmotor voor optimaal droogzuigen!
• RVS zuigmond aan de voorzijde van de machine!
• Grote achterwielen voor transport!
• Roterende borstelwals!

Standaard toebehoren ICE iE410:
✓ Extra pers/zuigslang 7,5 mtr en een aluminium handtool
✓ Hulpstukkenkistje ✓ Vlekkenborstel

Technische specificaties

Model EU 
Type  iE410
Voltage Volt 240V
Werkbreedte borstel mm 355
Zuigmondbreedte mm 40,5
Tankinhoud schoonwater Ltr 38
Opnametank  Ltr 30
Capaciteit m2/uur 186
Luchtverplaatsing Ltr/sec 51
Onderdruk mm/wk 2.200
Motorvermogen V/Watt 230/2100
Snoerlengte meter 15

Geluidsniveau dBA 77
Gewicht (leeg) kg 42,5
Afmeting LxBxH in cm 89x 41x91
Pompdruk Bar 6,9
Sproeiers Aantal 3
Diameter toebehoren mm  38

ICE iE410  
tapijtreinigingsmachine

Deze tapijtdroger van ICE is in eerste instantie gemaakt voor het sneller drogen 
van nat gereinigde tapijt en karpetten met de sproei-extraktie methode. De snellere 
luchtverplaatsing maakt dat de droogtijd (afhankelijk van de luchtvochtigheid) 
tot 50% sneller droogt. De IM3 wordt óók gebruikt voor het drogen van polymeer/
dispersies die op harde vloeren zijn aangebracht. De ICE IM3 bestaat uit 
onverwoestbaar hoogwaardig kunststof, evenals de ventilatorbladen. De droger 
kan op 3 standen worden ingesteld. De turbodroger heeft bovendien naast 
stevige transportwielen, een handige inschuifbare duw/trekbeugel waardoor 
deze als een trolley kan worden meegenomen. Stapelen maar! U kunt de IM3 
tapijtdroger opstapelen om deze tot een droog-toren te laten fungeren. Hoe 
meer luchtverplaatsing, hoe sneller de droogtijd!  De IM3 is geschikt voor alle 
omgevingen waarin droogtijden versneld moeten worden.

Kenmerken van de ICE iM3:
• 3 standen instelbaar.
• Als een trolley te vervoeren met het telescopisch verstelbaar handvat.
• Loopwielen voor mobiliteit.
• Stapelbaar voor nog meer luchtverplaatsing.
• 3/4 PK motor - zeer duurzaam
• Ventilatorbladen van fiber

Technische specificaties

Model EU 
Type  iM3
Voltage Volt 240V
Vermogen Watt 560
Luchtverplaatsing  M3/min 110-130-160
Toerental ventilator TPM 850-950-1150
Gewicht kg 16
Afmetingen  LxBxH in cm 48x57x54
Snoerlengte mtr 6,5

ICE iM3  
blower - droger



Notities

Zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.
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