
Genie B poistaa lian 
nopeasti ja tehokkaasti

Likavesi siirtyy 

lattiapinnalta 

likavesisäiliöön

Imumoottori

Pesuvesisäiliö

Genie B
Akku, varaaminen ja säilytys

Tarvittaessa akun (12V/65Ah5 huoltovapaa geeliakku) poistaminen käy helposti ja nopeasti.
Pieneen koneeseen isot säiliöt (pesuvesi 10 l, likavesi 10 l) takaavat riittävän pitkät työajat.

Sisäänrakennettu varaaja 12V/6A Genie B nerokkaat mitat

Akun varaaminen on äärimmäisen 

helppoa; Latauspistoke kytketään 

koneeseen ja toinen pää 

verkkovirtapistokkeeseen.

Äärimmäisen kompaktien 

mittojen ja 180 astetta 

kääntyvän kahvan ansiosta 

Genie B voidaan säilyttää 

lähes missä tahansa, jopa 

pystyasennossa.

Helpot ja yksinkertaiset toiminnot
Genie B on todella käyttäjäystävällinen:

lisää vain pesuvesi ja -aine, aseta pesuharja, laske imulasta ja työ voi alkaa.

Loogiset ja ergonomiset käyttökytkimet

-vedentulo

-harjamoottori

-imumoottori

Harja lähtee pyörimään ja vettä alkaa tulemaan, 

kun turvakäyttökytkintä painetaan. Vapauttaessa 

turvakäyttökytkimen harja pysähtyy ja vedentulo 

lakkaa. Imu kytketään pois sen käyttökytkimestä.

Imulastan lasku/nosto Automaattinen harjan kiinnitys 

ja irrotus. Harja kiinnittyy 

automaattisesti painettaessa 

turvakäyttökytkintä. Irrotus 

tapahtuu koneen keula nostettuna 

turvakäyttökytkintä painettaessa.

Turvakäyttö-

kytkimet

Joustavuutta ja siirrettävyyttä
Täydellistä pesua nurkissa ja seinien vierustoilla. Hallintakahva kääntyy tarvittaessa 180 astetta, 

mikä mahdollistaa koneen käytön ja siirrettävyyden mitä erilaisimmissa tapauksissa. 
Kahvan käännettävyyden ansiosta esim. pöydän alla olevat lattiapinnat ja nurkat eivät ole enää ongelma.

Genie B

Genie B voidaan tarvittaessa

kuljettaa jopa henkilöautossa!

Pesutapahtuma
Patentoitu koneen liikkeitä seuraava imulasta kuivaa lattiapinnat myös jyrkissä käännöksissä.

Hyvän kuivausjäljen takaamiseksi 

imukumit on puhdistettava säännöllisesti. 

Tarvittaessa ne on erittäin helppo vaihtaa.

Automaattisesti säätyvät 
pesuharja ja imulasta

Lattiapintaa myötäilevät pesuharja ja imulasta 

takaavat hyvän jäljen myös epätasaisilla pinnoilla.



Markkinoiden pienin akkukäyttöinen yhdistelmäkone.
Ideaalinen kone pienten ja ahtaiden tilojen pesemiseen. 

Hankalat käsisiivousmenetelmät ja liikkuvuutta rajoittavat 
verkkovirtakäyttöiset koneet ovat nyt historiaa.

Työn tulos on heti nähtävissä: koneen avulla pesukerrat ja käyttökustannukset 
vähenevät dramaattisesti, käyttäjä ei väsy ja työn tuottavuus kasvaa. 

Genie B

Alle 1000 m2 tilat siivotaan vieläkin 90 %:sesti kalliilla heikkotehoisilla käsimenetelmillä. 

Vallankumouksellinen Genie B mahdollistaa vaivattoman ja nopean koneellisen pesun. 

Ajan myötä kone maksaa itsensä takaisin alentuneiden kustannuksien ansiosta. 
Kiitos ergonomisen, taitettavan käyttökahvansa ansiosta Genie B sopii lähes kaikkiin tiloihin kuten:

toimistot, ravintolat, terveyskeskukset, kampaamot, kaupat, pesulat, luokkahuoneet, 
sairaalat, hammashoitolat, vanhainkodit, apteekit, hoitokodit, teatterit, keittiöt, laboratoriot, 

supermarketit, junat, metrot, lentokentät, hotellit ym.

35 cm
työleveys

44 cm
imuleveys

11,5 cm

68,2 cm

43,7 cm

89,6 cm

Koneen puhdistaminen on suunniteltu helpoksi.
Säiliöt ovat helposti irrotettavissa. Komponentit on valmistettu laatumateriaaleista, mikä takaa pitkän iän ja loistavan luotettavuuden. 

Koneessa valmistuksessa käytettyjen materiaalien ansiosta - muovi (polyethylen), alumiini ja ruostumaton teräs - koneessa ei ole lainkaan ruostuvia osia!

Irrota säiliön etuosasta pesuvesiletkun pikaliitin. Nosta pesuvesisäiliö 

ja tyhjennä se.

Likavesisäiliö on helposti 

irrotettavissa. Käytön jälkeen 

tyhjennä säiliö tyhjennysletkulla. 

Irrota säiliö ja huuhtele se 

puhtaalla vedellä.

Likavesisäiliön kannen suodin/

ylitäytönestin on helppo pestä 

käytön jälkeen.

Hyvän imun takaamiseksi

huuhtele imuletku imulastalta 

säännöllisesti.

Genie B toimitetaan:

huoltovapaalla geeliakulla, sisäänrakennetulla varaajalla, pesuharjalla tai vetoalustalla.
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Tekniset tiedot Genie B

Elektromagneettinen yhteensopivuusluokka EN 61000-6-3- (2002)

Imulasta (leveys) 440 mm

Harja ø 350 mm

Harjamoottori 12V/250W

Harjan kierrosnopeus 140 r/min

Harjapaine 20 kg

Tekniset tiedot Genie B

Imumoottori 12V/250W

Akkutilan mitat (p/k/l ) 174/235/286 mm

Mäennousukyky (täydet säiliöt) 2 %

Akku 12V/65Ah5 (geeli)

Akun paino 25 kg

Paino (ilman akkua) 42 kg

Työleveys Pesuvesisäiliö Likavesisäiliö Työteho Mitat (p/k/l) Paino

Genie B 35 cm 10 l 10 l 1050 m2/h 682/1115/400 mm 67 kg
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