


The Micro Rider

“…Daha iyi temizlik için illa devasa olması gerekmiyor …”



KONSEPT

1. METREKARE BAŞINA EKONOMİK TEMİZLİK 

2. TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARINIZ DEĞİŞECEK

• KÜÇÜK
• SESSİZ
• HIZLI
• KOLAY KULLANILIR
• DAYANIKLI
• EKONOMİK



KÜÇÜK

İtilebilir makine kadar KÜÇÜK
Binilebilir makine kadar performanslı



MANEVRA
DİZAYN

Ergonomik yapısı sayesinde 
emniyetli ve kolay kullanım

Dar alanda köşeleri 
kolayca dönebilme 

1540 mm



Köşeleri dahi 
herhangi bir ilave 

işleme gerek 
kalmaksızın temizlik

Mxr
İtilebilir bir makineye ihtiyaç duymadan daha kısa zamanda daha etkin temizleme

Hem de daha geniş alanları

KOLAY MANEVRA



HIZLI
İtilebilir bir makinenin iki katı hızla temizlik

(6 Km/h)



SESSİZ

Düşük ses desibeli sayesinde her ortamda ve her zaman  kimseyi 
rahatsız etmeden ve kullanıcının da daha az yorulacağı şekilde 
kolayca kullanabilme.

54 dB (A)*54 dB (A)*

* With Eco Mode button on (Device to reduce noise level)



ERGONOMİK

Yepyeni ve rahat bir sürüş tekniği

Manevra kabiliyetini arttıran esnek ve 
ergonomik direksiyon

Kullanıcı dostu dijital gösterge



GÜVENLİ
Mükemmel baskı ayarı ve ağırlık dağılımı sayesinde eğimlerde 
dahi güvenli sürüş ve temizlik

Otomatik hız kontrolü

Arkaya devrilmeyi 
engelleyen tampon

EMNİYET PEDALI
Pedal çekildiğinde 
makine otomatik olarak 
durur

ACİL DURUM DÜĞMESİ
Sadece bir düğmeye basarak 
acil durumda durma 



ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA

2 çeşit sıyırıcı 
seçeneği

Verimliliği artırmak için takılabilir 
aksesuarlar

Sıçramayı 
engelleyici 
tampon



HAZIRLIK VE BAKIM KOLAYLIĞI

FFF (FimapFastFill)
Kolay Dolum Sistemi

Deterjan ölçer

Kullanımın sonunda kullanıcı zaman kaybetmeden  
ve kolayca makinenin günlük bakımını sarı 
parçaları temizleyerek kolayca yapabilir.

Renk Kodu (Sarı)



Bütün parçalar makinenin içinde güvenli şekilde monte 
edilmiştir.Bu da hasarı en alt düzeye indirmektedir

GÜÇLÜ



TAKİP KOLAYLIĞI
Kullanıcı aksaklıkları ekranda kolayca takip edebilir

Uyarılar
- Yürüyüş motoru
- Fırça motoru
- Vakum Motoru
- Aküler
- Mikro düğme

Tüketim ve çalışma fonksiyonlarının anında takibi



ÇEVRE DOSTU
Eco Mode sistemi sayesinde çevreye duyarlı çalışma

MODEL

Eco Mode Düğmesi Mxr Mxr (FSS)

Sesi azaltma Sesi azaltma

Enerji tasarrufu Enerji tasarrufu
- Su ve kimyasal 

tasarrufu



Sesi minimumda

* With Eco Mode device on

dB (A)

dB (A)

dB (A)*

ECO-FRIENDLY
Çevreye saygı prensibi ile üretilmiştir



Kullanım Sonuçları

HEDEF
Tarama:
- Manevra kabiliyeti
- Kullanım kolaylığı
- Performans seviyesi
- Memnuniyet

TARAMA METODU:
- Günlük tarama
- Çalışma ve dinlenme saatleri

ALAN
- 800-2.000 METREKARE
-Değişik alanlar
-Günlük bakım



Çalışma Zamanı Testi(günlük test)

Alan 1 Alan 2 Alan 3 Alan 4 Alan 5 Toplam Ortalama

İtilebilir Otomat 1,1 1,7 2,9 0,7 1,0 7,4 1,48

Mxr 0,75 1,05 2,0 0,5 0,7 5 1

Alan Test Sonuçları

33% 
Zaman tasarrufu



Analize Tabi Özellikler Alan 1 Alan 2 Alan 3 Alan 4 Alan 5 TOPLAM

Verimlilik
Dar alanlarda manevra kabiliyeti –
Hız – Kurulama– Ses seviyesil

8 8,4 9,4 9,6 10 9,08

Günlük Bakım
Tank Boşaltma – Tank Temizliği, 
vakum filtre temizliği, sıyırıcı 
temizliği

8 9 10 10 9,25 9,25

Ergonomi
Kullanım kolaylığı ve konfor

9 9 10 8 8 8,8

Estetik ve dizayn 9 7 10 9 10 9

Kullanıcı derecelendirmeleri (1-10 arası)

9,0
Ortalama rating

Alan Sonuçları



Mxr Teknik Bilgiler

TEKNİK ÖZELLİKLER Mxr

Sıyırıcı Genişliği (mm) 705-800

Fırça çapı Ø (n.) (mm) (1) 560

Fırça Motoru (V/W) 24/450

Fırça Dönüş Hızı (rpm) 170

Fırça baskısı(kg) 23

Vakum motoru (V/W) 24/310

yürüyüş motoru (V/W) 24/300

Emiş Gücü(mbar) 700

Sürüş Hızı(km/h) 0÷5,5

Minimum köşe dönüş (mm) 1540

Yürüyüş Sistemi Aut.

Akü Kutusu Hazne ebatları (L x h x l) mm 362 x 290 x 354

Eğim(%) 20

Akü GEL( V/Ah) 12/134

Akü WET (V/Ah) 12/150

Akü Ağırlığı (kg) 80

Aküsüz ağırlığı (Kg) 110



Sayılarla Mxr

Emisyon Hacmi

EN 6100-6-1, 2, 3, 
4

Çalışma Genişliği

56

Fırça 
adedi

1

Akü Gücü

24/aut.

Temiz su tankı

70

Kirli Su Tankı

70

Metrekare 
Ortalama Çalışma 

Kapasitesi

3000

Makine Ebatları
L x h x l

1265x
1030x
600



 Ownership of the information and/or documents:
All information (by which we mean all data and information with the sole exception of that of common knowledge or which FIMAP has disclosed without reserve) and all documents (drawings, photos, etc.) are the exclusive 
property of FIMAP and their use does not mean there is any kind of acquisition of titles, property or exploitation of rights or licences except for the limited permission of use ruled by this document.

By way of example and, therefore, not limited to, such information and/or documents can be the following:
Marketing section:
high definition digital images for the implementation of commercial catalogues on paper or web sites, company trademarks, original graphical documents from which texts are taken  (e.g. the descriptive notes), PDF documents 
and original documents in .ppt format.
Professional use of the data:
It is a known fact that the information and/or documents, subject of this commitment, are and will be used by the beneficiary exclusively for carrying out his professional business and, therefore, no specific laws regarding 
consumer protection are applicable.
Confidentiality:
The Party that benefits from the information or use of documents taken from or, in any case, part of the commercial documentation, shall use all such information and/or documents with maximum care solely for the purposes 
connected to execution of this contract with FIMAP and shall:
keep such information and/or documents confidential except for those, due to their nature, which are to be disclosed ( promo-advertising material etc.);
shall not divulge any information and/or document to its suppliers, collaborators or employees beyond what is strictly necessary so that they may fulfil their tasks concerning relations with FIMAP and shall ensure that the 
suppliers, collaborators and employees that have access to the information and/or documents are, in turn, bound by a confidentiality commitment to the benefit of FIMAP; shall not divulge any information to third parties without 
the prior written consent by FIMAP;copy and/or in any other way reproduce any information or document without the prior written consent of FIMAP; take all the necessary measures to protect confidentiality.
Returning Information and/or documents:
Whilst maintaining exclusive ownership at all times, FIMAP has the right, at any time, to ask in writing or by e-mail, that all the information and/or documents received be returned or no longer used and within the term of thirty 
days from receipt of this request, all the information and/or documents must be returned, including any copies, or destroy such information and/or documents and relative copies so as to prevent them from being recovered and  
FIMAP must be given a written declaration certifying that the information and/documents have all either been returned or destroyed.
This obligation to return, destroy or no longer use is set automatically in motion when the relationship is cancelled with FIMAP for any reason whatsoever.
Applicable law, cancelling clauses and Court having jurisdiction:
The interpretation, integration, execution and the effects of this commitment will be governed by Italian law.
If one or more points of this agreement are cancelled it does not invalidate the remaining points.
All disputes will be put to the exclusive jurisdiction of the Verona Courts.


