
STYRKEN FRA DE STORE MASKINER
FLEKSIBILITETEN FRA DE SMÅ



GL

DEN ROBUSTE OG STÆRKE STRUKTUR 
GØR DET MULIGT AT ARBEJDE OVERALT

Af  denne  grund  er  den  ydre  krop  så  robust.
Polyethylen-kroppen  beskytter  fuldstændigt  de  mekaniske  dele  og  viser  et  robust  og  rent  

design,  som  gør  det  lettere  at  bevæge  sig  i  særligt  snævre  områder.

GL-  og  GxL gulvvaskemaskinerne  er  velegnede  til  små  miljøer  i  enhver  industri,  selv  de  mest  krævende.



Sugegummiholderen  er  lavet  af  aluminium  og  
rammen  er  beklædt  med  en  korrosionsbestandig  
belægning,  så  GL  og  GxL  er  totalt  beskyttet  mod  fugt  
samtidig  med  at  kvalitet  og  ydeevne  bevares  over  tid.

GxL



NY BRUGEROPLEVELSE:  
BARE ET TRYK FOR AT KOMME I GANG

Den  lille  touchskærm  muliggør  en  hurtigere  og  mere  intuitiv  brug  af  maskinen.
Spar  tid  hver  dag:  For  at  starte  et  vedligeholdelsesrengøringsskift  skal  du  blot  trykke  på  Eco-tilstand  og  gå i gang.

GL  og  GxL  kan  bruges  når  som  helst  og  hvor  som helst: 
 med  Eco-tilstand  sikres  stilhed  selv  i  følsomme  omgivelser.

Oplæring

Ingen



Styret  kan  justeres  i  højden  og  
hældningen  for mere  behagelig  
brug. Det  kan  foldes  helt  ned  for  
nemmere opbevaring  af  maskinen.

Store  hjul  øger  maskinens  stabilitet  og  
manøvredygtighed,

både  under  hårde  arbejdsforhold  og  
under  transport.

GL GxL



DAGLIGT VEDLIGEHOLD KRÆVER KUN ET PAR MINUTTER

GxL

DERMED SPARES TID TIL YDERLIGERE OPGAVER

GL

GL  og  GxL  kan  nemt  skilles  ad for at

Snavsvandstanken  er  udstyret  med  et  håndtag, så den  
nemt  kan  bæres  under  tømning,  som  en  

almindelig  spand.

 lette  den  daglige  vedligeholdelse.

GxL's  snavsvandsbeholder  kan  
også  tømmes  ved  hjælp  af  et  

praktisk  siderør.

RENTVANDSTANK

SNAVSVANDSTANK

Smarte  løsninger sætter fart på  vedligeholdelsesopgaver



INDBYGGET BATTERIOPLADER

Med  den  indbyggede  batterioplader  kan  GL  og  GxL 
oplades hvor som helst i slutningen af vagten. 
Dermed undgår man at spilde tid på at skulle 

vende tilbage til et bestemt sted.

INSTRUKTIONS
VIDEOER

Instruktionsvideoer  viser,  

hvordan  man  udfører  
vedligeholdelsesprocedurer.  
De  kan  ses  direkte  fra  
maskinens  touchskærm.

Adgangsdøren  til  
batterirummet  er  

designet  til  at skulle  åbne  
helt  og  fungere  som  en  

støtte:  dette  gør  
udskiftningen  lettere  og  

mere komfortabel.

Farvekodning  fremhæver  maskindele,  der  skal  rengøres  
i  slutningen  af vagten.
Det hjælper med til  at man husker  alle  trin  i  den  daglige  
vedligeholdelse og  sikrer  ensartet  ydeevne  over  tid.



Parabolsugegummi

Sugegummiet  er  parabolsk,  det  bevæger  sig  sammen  
med  maskinen når  den  drejer,  eller  når  vejen frem  
ikke  er  lige.  Det betyder at optørring  er  perfekt og  
uden  pletter,  rengøringen  er  fejlfri,  og  gulvet  er  straks  
sikkert at bruge.

Det  brede  sugemundstykke  på  gummiskraberen  og  
kraften  fra  sugemotoren  øger  tørreydelsen,  og efterlader  
således  gulvet   tørt  og  sikkert  at  gå  på med det samme.

En pumpe leverer renseopløsningen med et konstant flow der 
starter fra midten af børsten, og sikrer dermed ensartet  
rengøring, selv med lav vandmængde.



STOR KRAFT GIVER FANTASTISKE RESULTATER

GxL

GxL  ORBITAL

Med  den  orbitale  bevægelse  er  hvert  punkt  på  pad'en  i  konstant  kontakt  med  gulvet,  hvilket  sikrer,  at  
rengøringsresultatet  altid  er  ensartet  over  hele  overfladen  med  reduceret  energiforbrug.

Orbitalbevægelsen  reducerer 
forbruget af vand, 

rengøringsmiddel og strøm  

Afhængigt af typen af pad, kan 
GxL udføre mange forskellige  
behandlinger.  GxL er derfor  

velegnet  til mange forskellige 
opgaver og applikationer

ALSIDIG

Vibrationer  reduceres  til  et  
minimum,  hvilket  sikrer  større  
stabilitet  og  nem  håndtering

EFFEKTIV

Ensartet  rengøring på  
hele  pad'ens  overflade

MILJØBÆREDYGTIG

Pad'ens bevægelser op fanger  væsken  og  stopper  den  fra  at  løbe  af  i  siderne,  

og reducerer derved vandforbruget.

KOMFORTABEL



GL GxL

Op  til  30  kg

355  mm

500  W440  W

25  l

Op  til  3  timerOp  til  2  timer

15  l

Op  til  40  kg

430  mm

Brugstid

Børstemotorkraft

Rentvandstank

Børstetryk

Højt børstetryk gør 
det let at  håndtere  

selv det  mest  
genstridige  

snavs  på  enhver 
type overflade 



ORBITAL
EN EKSTRAORDINÆR RENGØRINGSKRAFT 

HVOR DU IKKE FORVENTER DETGxL

GL

GxL

500
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1000
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De er perfekte til at komme frem i rum mellem 
1000 og 1600 m2 ,  hvor  andre maskiner ikke er i 
stand  til  at  nå  frem. De  fuldfører  rengøringen  i  

supermarkeder, restauranter, butikker, 
køkkener, kantiner, og på lagre, værksteder,  

produktionssteder og bilforhandlere.
og  restauranter.

kvm.

Tryk  (Kg)

Smuds

typologi

GL  og  GxL  giver  kraft  og  effektivitet som 
professionel  rengøring  i  selv de  mest  trange  

passager  i  enhver  industri,  fra  de  mest  
krævende  såsom  sundhedspleje  til  de  mest 

udfordrende såsom industrisektoren. 

ZONE  PROGRAMMER

Zoneprogrammer  gør  operatørens  arbejde  lettere  og  hjælper  med  at  spare  tid.  Når  
zonerne  er  indstillet,  hver  med  den  rigtige  mængde  vand  og  rengøringsmiddel,  skal  
operatøren  blot  vælge  den  zone,  der  skal  rengøres  for  at  begynde  at  arbejde.  På  
denne  måde  kan  der  ikke  ske  fejl,  intet  spild  af  ressourcer,  og  resultatet  er  garanteret.

Den orbitale version af GxL er ideel til tunge 
opgaver der kræver ekstra muskler.  

STOR KRAFT GIVER FANTASTISKE RESULTATER

20 30 40 50



Forøger synligheden i 
dårlig belysning

LØSNINGER DER GARANTERER SIKKERHEDEN 
UNDER RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Med instruktionsvideoer vil brugeren altid vide hvad man skal gøre, både 
for egen sikkerheds skyld, og for at passe ordentligt på maskinen.
Videoerne viser hvordan man udfører vedligeholdelsesprocedurerne 
korrekt, og kan ses direkte på touch screenen.

INSTRUKTIONS 
VIDEOER 

TOUCH SCREEN 
DISPLAY

KONTROL AF BRUGER TILSTEDEVÆR

For at garantere sikkerheden ved pludselige stop, vil alle maskinens 
funktioner øjeblikkeligt slukke når styret bliver sluppet.



iD-INTELLIGENT DRIVE UNIVERSET FØLGER 
MED DIG PÅ SELV DE SMALLESTE OG MEST 

UFREMKOMMELIGE STEDER

Touch screen teknologi øger kvaliteten af rengøringen, idet den gør valget af funktioner mere nøjagtigt og pålideligt. 
iD systemet foreslår de rigtige indstillinger til forskellige rengøringsbehov, og forøger dermed produktivitet og ydeevne.

LOG-IN MED PASSWORD
For at beskytte din investering

ZONE PROGRAMMER
For al den ydeevne du har brug for

ECO MODE
For at beskytte miljøet

INSTRUKTIONSVIDEOER
For hurtigere, lettere og mere 

effektiv brugeroplæring

TOUCH SCREEN 
DISPLAY

LOG-IN MED 
PASSWORD

ZONE 
PROGRAMMER

BÆREDYGTIG 
RENGØRING

INSTRUKTIONS 
VIDEOER



Opdag FFM universet og oplev fordelene 
ved hele tiden at have forbindelse til dine 

maskiner med My.Machine appen

FÅ OVERBLIKKET



My.Machine appen opdaterer dig i realtid og sørger med 
vigtige data for at du kan optimere din flådes ydeevne. Du 
kan på din smartphone eller tablet se hvor dine maskiner 
er, om de udfører de opgaver de skal, og om der opstår 
problemer med maskinerne. Du kan se lister over de

opgaver der er udført, og oversigter over opladninger og 
fejl så du altid har overblik over maskinernes status.

HOLD ØJE MED DINE MASKINER NÅR DU VIL OG HVOR DU VIL

GEOLOKATION MILJØPÅVIRKNINGMASKINSTATUS

ALARMER BATTERIOPLADNING EFTERSYN

SE VIDEOEN

OPERATIONS DATA

Se din maskines 
lokation på et kort

Det er muligt at se hvad 
maskinen laver og hvor 

længe. Derudover kan ses 
information om varighed og 

antal m2 for hver brug.

Det er til enhver tid muligt at tjekke 
tilstanden for både maskine og 
batterier. Dermed kan du bedre 

planlægge og optimere brugen af 
dine maskiner.

Alle data vedrørende forbrug af 
vand, rengøringsmiddel og CO2 

er tilgængelige, så du kan 
optimere forbruget hvor der er 

mulighed for det.

Du får en liste over de alarmer der har 
været under brug med angivelse af type, 
dato og tid. Det hjælper til at få overblik 

over de tilfælde der måtte være med 
forkert brug af maskinen.

Du får en oversigt over opladninger, 
restladning og ladeindstillinger. 

Essentielt for at forlænge batteriernes 
levetid og dermed spare penge.

En oversigt over alle eftersyn giver 
mulighed for at opdage eventuelle  

uoverensstemmelser i tilfælde af fejl på 
maskinen, og giver overblik over hele 

flådens tilstand.



FIMAP PÅ VEJ TIL CO2 NEUTRALITET

GL og GxL er designet ud fra principperne om cirkulær økonomi, så de kan levere den 
højeste ydelse så længe som muligt, og samtidig kan fortsætte med at genere fordele 

for miljøet når de nærmer sig enden af deres livscyklus.

For at opnå dette, tilskriver vi værdi til hver fase af deres livscyklus, og gør 
det miljøvenligt og effektivt lige fra de bliver produceret (UPSTREAM), bliver 

brugt (CORE) og til de bliver bortskaffet (DOWNSTREAM).

Den enkelte maskines livscyklus bliver dermed en god målbar cyklus som vi kan 
beregne ved hjælp af den certificerede metode

CFP - CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH
der giver os CO2 udledningen for hver rengjort m2 for den enkelte maskine.

Det er udgangspunktet for vores plan om konstant at gøre det 
bedre, og minimere vores påvirkning af miljøet.



SYSTEMATISK TILGANG TIL CO2 FODAFTRYK
ISO 14067

PAS PÅ MILJØET MED EN BEDRE STYRING AF RESSOURCERNE

Eco mode funktionen begrænser brugen af 
vand, rengøringsmiddel og strøm ved kun at 
bruge præcis de mængder du har brug for.

Når maskinen står stille slukker børstemotoren, sugemotoren 
og vandtilførslen automatisk, og sparer dermed både på 

omkostningerne og udledningen.

START&STOP

FES-FIMAP ENERGY SAVER
Reducerer energiforbruget med op til 35%



1.1 ØKO DESIGN

1.2 PRODUKTION - 1.3 LOGISTIK

2.1 PLANLÆGNING

2.2 KONFIGURATION - 2.3 BRUG

PLANLÆGNING

LOGISTIK

PRODUKTION

ØKO DESIGN

BORTSKAFFELSE

2.1

1.3

1.2

1.1

3.2

• Valg af materialer der er holdbare og kan genbruges
• Samarbejde med leverandører der deler vores værdier
 Kvalitetsmaterialer der forlænger produktets livscyklus
 Simplificering af end-of-life procedurer
 Beskyttende design der reducerer skader og ulykker

• Produktionsudvikling med henblik på at reducere vægt, variation og
kompleksitet af komponenter for at lette montage og genbrug

• Emballage optimering: skræddersyede og FSC certificerede kasser til
vores maskiner; leverandører skal genbruge emballage op til 20 gange

 Maskiner bliver lettere at vedligeholde, restaurere og bortskaffe

• Planlægning af rengøringsprojekter der lever op til
både offentlige og private instanser

 Konkurrence om kontrakter og udbud
 Optimering af økonomiske og miljømæssige aspekter

• Skræddersyede konfigurationer og indstillinger alt efter behov for rengøring og bæredygtighed
• Beregning af CO2 udledning per rengjort m2

 Forudsigelige rengøringsprojekter, udgiftsbudgetter og forbrug
 Reduktion i forbrug: op til 75% vand med rengøringsmiddel og op 35% strøm
 Plan for CO2 kompensering, op til 100% for hele livscyklussen



KONFIGURATION

2.2
BRUG

2.3

OVERVÅGNING

2.4

VEDLIGEHOLD

2.5

RENOVERING

2.6

GENBRUG

3.1

2.4 OVERVÅGNING

2.5 VEDLIGEHOLD - 2.6 RENOVERING

3.1 GENBRUG - BORTSKAFFELSE

• Konstant fjernovervågning af maskiner med Fimap Fleet management
 Kontrol af forbrug, effektiv udnyttelse af maskine og batterier
 Batteri levetid forøget med op til 50%
 Reduktion af spild og relative omkostninger forårsaget af ineffektiv brug

af maskine og batterier
 Høj ydeevne bibeholdes over tid

• Skræddersyede vedligeholdelsesprogrammer alt efter brug
 Variable omkostninger bliver til faste, færre omkostninger
 Forlængelse af produktets livscyklus med op til 200%
 Maskinens værdi bibeholdes over tid

• Høj andel af genbrugeligt materiale, op til 75%
• Bortskaffelse gjort enkelt af funktionelt design
 Reducerede omkostninger til bortskaffelse
 Materialeafskaffelse efter forskrifterne
 Forbedring af miljøpolitikken



KONFIGURER DEM SOM DU ØNSKER

ENKELT DISK
Med 1 børste eller 1 rondelholder

ORBITAL
Med rondel

Membran
kontrolpanel

Touchscreen
display



TILVALG

On board batterilader til AGM batterier FFM LITE-FIMAP FLEET MANAGEMENT Antibakterielle tanke dæmper væksten af 
bakterier og mug

TILBEHØR

Ekstern batterilader til blybatterier Der er et stort udvalg af PPL børster fra 
0.3 til 0.9 cm i tykkelse.
De er den perfekte løsning til at kunne  
håndtere alt slags snavs på alle typer af 
gulve.

SLIBENDE BØRSTER:
Ideelle til dybdegående rengøring på 
industrielle overflader.

SUGEGUMMI:

33 SHORE (PARA)
Til vedligeholdelsesrengøring af glatte gulve.

40 SHORE (PARA)
Til genstridigt snavs på gulve med kanter.

POLYURETHANE
Til dybdegående rengøring på industrielle gulve.
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BRUGEROPLEVELSE

iD-Intelligent  Drive:  -  
- 2,5  tommer  høj  opløsning  farve touch screen
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KOMFORT
Timetæller
Indikator  for  rengøringsmiddelniveau 
Indbygget  batterioplader 
Automatisk  børste kobling/frakobling 
Støjfri  sugning

PRODUKTIVITET 
Vandstrømsvælger
FFM  Lite  (Fimap  Fleet  Management)

Sugegummi  og sugegummistøtte
i  aluminium

Hastighedsvælger til sugning

SIKKERHED
Kontrol af bruger tilstedevær 
Antibakterielle  tanke

MILJØ
Eco Mode
FES  (Fimap  Energy  Saver)
Start&Stop

◦  PÅ  FORESPØRGSEL

•
•

•

-   Log  ind  med  adgangskode
-   Zone  programmer
-  Eco Mode

-   Video  tutorials 

- Membran  kontrolpanel

•

GxL  Orbital  Pro  GxL  Orbital  Plus



DIMENSIONER  OG  TEKNISKE  DATA

490  mm

ORBITAL

-

900

69

3

530  mm

61,4

430

24/semi  aut.

l

Produktivitet teoretisk

rpm  

n/min  

kg

1110

V

mm

Arbejdsbredde

(2)  12  (REN  BLY)

(1)  24/400

27

530

68

1600

-

km/t

mm

ENKELT  DISK

mm

V/W

(2)  12  (AGM)

130

kg  

kg  

kg  

dB  (A)

(nr.)  V

895

Børste  motor

15

516

Børste  rpm

GxL  Pro /  Plus

1100

mbar

GL  Pro /  Plus

(nr.)  V/W

(2)  12  (REN  BLY)

490

<70

Estimeret  dækning

-

24/280

op  til  t

355  

(1)  24/440

197

l

17

68

TEKNISKE  DATA

30

2,5

25

(1)  24/500

140

(2)  12  (AGM)

440

GxL  Pro /  Plus

2300

1300

2

52,5  

73,5  

84

1215

105

op  til  m2/t  

op til  m2/t

40

765

Oscillationer

Børstetryk  (op  til)

TANK  OG  GENOPLYSNINGSSYSTEM

Rentvandstank

Snavsevandstank

Sugemotor

Vakuum  vand lift

BATTERISYSTEM

Forsyning/trækkraft

Batterier

Batteridriftstid*

DRIVSYSTEM

Fremadgående  arbejdshastighed

SPECIFIKATIONER

Maskinens  dimensioner  (L  x H x B)

Sugegummibredde

Maskinvægt  tom  uden  batterier

Maskinvægt  tom  med  batterier

GVW  (Gross  Vehicle  Weight)

Lydniveau  (ISO  11201)  -  Eco  Mode

*Køretider  er  baseret  på  kontinuerlige  forløbstider  i  Eco  Mode

VASKESYSTEM

572  mm 643  mm

895  mm

1110  mm

765  mm

1215  mm
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For yderligere information eller en demo er du velkommen til at kontakte os

RÅDGIVNING OG PLANLÆGNING

Vi stiller vores erfaring til rådighed for at hjælpe 
dig med at realisere dine rengøringsprojekter til 
perfektion. Vi foreslår de bedste løsninger med 
henblik på at sænke omkostningerne og hæve 
servicekvaliteten. 

AUTHORIZED WORKSHOP NETWORK

KONFIGURATION

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

CERTIFIKATIONER

FINANSIELLE LØSNINGER

TJENESTER

Vi kan hjælpe med opsætningen af dine maskiner 
så de møder de specifikke krav der stilles til dine 
projekter. Så har du altid overblik over både dine 
omkostninger og dine resultater.

KURSEROPSÆTNING DIGITALT FLÅDESTYRINGSSYSTEM

ÆGTE RESERVEDELE

FIMAPs Authorized Workshop Network strækker 
sig over hele verden. Det betyder at du kan nyde 
roen ved at få en professionel support uanset 
hvor din virksomhed er.

Din virksomhed er unik, og kun en tilpasset flåde 
kan føre dig til bedre resultater. Vi hjælper dig med 
at finde de konfigurationer der passer bedst til de 
specifikke krav dine opgaver har. Det optimerer 
processerne og sænker dine omkostninger.

FIMAP Academy tilbyder kurser på alle niveauer, 
lige fra korrekt brug af maskiner og teknologier til 
administration af rengøringsprojekter og udbud. 
Det hjælper dig til at gøre din virksomhed og 
service konkurrencedygtig.

For at din virksomhed kan køre problemfrit er det 
vigtigt, at dine maskiner altid holdes i drift. Vores 
teknikere sørger for at overvåge maskinens 
sundhedsstatus, og ved hvordan de skal gribe ind 
hurtigt og effektivt når det er nødvendigt.

Du kan vælge at bruge flåden på forskellige måder. 
Vi kan rådgive dig om den bedste økonomiske 
løsning til din virksomhed så du kan få FIMAP-
verdenens kvalitet på de bedste betingelser for dig.

Med FIMAP Fleet Management er alt under din 
kontrol. Du kan få et komplet overblik over den 
leverede service, og samtidig finde forbedringer 
baseret på reelle data, altid tilgængelige via My 
Machine appen eller FFM-hjemmesiden.

Få mest muligt ud af dine maskiner ved at vælge 
pålideligheden af originale FIMAP reservedele. 
De er designet sammen med maskinerne så de 
passer perfekt til dem, hvilket garanterer den 
højeste ydeevne.
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