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Daarom kies je BOMA

→  Alle BOMA machines zijn eenvoudig te 
bedienen, zijn robuust en kennen 
lage kosten. 

→  We geven je persoonlijk advies 
bij de keuze van het juiste toestel.

→  We geven onze kennis door en leiden 
dus ook jouw personeel op.

→  We bieden ondersteunende 
managementtools voor het beheer 
van je machinevloot.

→  Al onze technische en productfiches 
kan je online vinden.

→  We gaan voor jouw glimlach.

Wij gaan voor 
duurzaamheid. 
Alle BOMA machines kennen 

dan ook een hoge duurzaamheidsscore, 
met laag water- en energieverbruik en 
een beperkte CO2 footprint.
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BOMA Machinery presenteert een aantrekkelijk assortiment van kwalitatieve schoonmaak-

machines: van stof- en waterzuiger, éénschijfsmachine, veeg- en schrobzuigmachine 

tot hogedrukreiniger. De toestellen zijn duurzaam en robuust, intuïtief in gebruik en 
onderhoudsvriendelijk. Ze werden specifiek ontwikkeld voor de professionele gebruiker. 

simpel.

Naast de mogelijkheid tot aankopen biedt BOMA twee interessante formules aan voor de 

huur van schoonmaakmachines op langere termijn: de ‘BOMA fleet’ formules ontzorgen je 
machinepark zodat je zelf meer tijd en investeringsbudget overhoudt voor je kerntaken.

Voor een volledige grip op je machinepark zorgt BOMA voor een overzichtelijke inventaris en 

nuttige gebruiksdata van je schoonmaakvloot via de geïntegreerde managementtools. slim.

Dankzij de verschillende soorten BOMA onderhoudscontracten blijft je machine altijd in 

uitstekende staat. Een eigen team van service-techniekers zorgt voor de assemblage, oplevering 

en het onderhoud van je toestel. leuk.
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Stof- en waterzuigers
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BOMA Aspiro 
stof- en waterzuigers
De BOMA Aspiro familie is een uniek 

samengestelde reeks van universele 

stof- en waterzuigers, specifiek geschikt 

voor regelmatig gebruik. No-nonsense, 

krachtig en functioneel.

BOMA 
Aspiro 
Dry

BOMA 
Aspiro 
Dry Plus

BOMA 
Aspiro 
Dry 11

BOMA 
Aspiro 

Dry 11 Plus

BOMA 
Aspiro 

Wet WD 30

BOMA 
Aspiro 

Wet WD 60/2

BOMA 
Aspiro 

Dry Brush
Referentie 123108221 444337 701305 701306 123108222 123108223 2000020

Type stofzuiger stofzuiger professionele 
stofzuiger

professionele 
stofzuiger

stof- en water-
zuiger

stof- en water-
zuiger

borstel- 
stofzuiger

Motor - (W) 800 850 700 700 1350 2200 / 2700 312

Spanning - (V) 220-240 220-240 230 230 220-240 220-240 43,8

Vacuum - (kPa) 20 21,6 21 21 22 22 12

Luchtstroom - (l/S) 40 50 42 42 54 108 26

Capaciteit - (l) 15 6 11 11 30 60 7

Geluidsniveau - (dB) 61 62 77 54 70 72 71

Kabellengte - (m) 10 15 10 10 7 7 /

Gewicht - (kg) 5,7 7,8 4,2 5,5 8 18,5 5,5

BOMA 
Aspiro 
stof- en 
waterzuigers



Eénschijfsmachines
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BOMA Disco 
Low 33

BOMA Disco 
Low 43

BOMA Disco 
Duo 43

BOMA Disco 
High 43

BOMA Disco 
Orbit 43

Referentie 123108010 123108011 123108014 123108013 123109142

Type low speed 
éénschijfsmachine

low speed 
éénschijfsmachine

duo speed 
éénschijfsmachine

high speed 
éénschijfsmachine

orbitale speed 
éénschijfsmachine

Spanning - (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Toerental/Orb. Bewegingen - (rpm) 160 180 180-360 400 90/1400

Diameter - (cm) 33 43 43 43 43

Kabellengte - (m) 15 15 15 15 15

Gewicht - (kg) 32 35 35 35 50

BOMA Disco 
éénschijfsmachines
Met de BOMA Disco reeks kies je voor een 

uitgebreide familie van éénschijfsmachines met 

tal van mogelijkheden: low speed, high speed, 

en duo speed worden aangevuld met een ultra 

high speed orbitale machine voor maximaal 

resultaat en uitgebreide toepassingen.

BOMA 
Disco 
éénschijfsmachines



Multiwash
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BOMA Multiwash 
machines
De BOMA Multiwash schrobzuigmachines zijn 

compacte en multifunctionele vloerreinigings-

machines die zowel op harde als zachte vloeren 

in één keer schrobben, dweilen en drogen. Dankzij 

2 roterende borstels krijg je een vlekkeloze vloer 

die binnen enkele minuten klaar is om opnieuw te 

worden belopen. De Multiwash reinigingsmachines 

zijn bijzonder geschikt voor ‘moeilijke’ vloeren zoals 

antislip veiligheidsvloeren, steentapijten, laagpolige 

tapijten, inkommatten en liften.

BOMA Multiwash 
240 Pump

BOMA Multiwash 
340 Pump

BOMA Multiwash 
440 Pump

Referentie 200018 200019 200020

Type walk behind reinigingsmachine walk behind reinigingsmachine walk behind reinigingsmachine

Motor - (W) 400 400 400

Spanning - (V) 220-240 220-240 220-240

Schoonwatertank - (l) 4 4 4

Vuilwatertank - (l) 4 4 4

Borsteldruk - (g/cm2) 250 250 250

Geluidsniveau - (dB) 68 69 71

Kabellengte - (m) 12 12 12

Gewicht - (kg) 20 25 28

BOMA 
Multiwash 
machines



Veegmachines
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BOMA Secco Run 50 BOMA Secco Ride 60
Referentie 123108213 123108212

Type walk behind veegmachine ride on veegmachine

Werkbreedte centrale borstel - (W) 50 60

Werkbreedte met zijborstel - (V) 65 80

Zijborstels - (l) (1) 38 (1) 40

Dumping system - (l) manual manual

Opvangbak - (g/cm2) 40 65

Tractie - (dB) tractie op wielen tractie op wielen

Theoretisch rendement - (m2/h) < 2275 < 5100

Praktisch rendement - (m2/h) > 1365 > 3570

Autonomie tot 2u tot 2u 30min

Gewicht (incl. batt) - (kg) 115 255

Afmetingen - (cm) l 143 x b 66 x h 100 l 145,5 x b 84,5 x h 103

BOMA Secco 
veegmachines
De BOMA Secco familie vormt de ideale oplossing 

voor het vegen van je lokale parking of andere buiten-

locatie aan je gebouw, hotel, supermarkt of bedrijf. 

Zowel de handige achterloper als de comfortabele 

opzitter zijn compact en wendbaar. Beide toestellen 

zijn voorzien van een eenvoudige bediening en dus 

inzetbaar zonder intensieve training. 

De eenvoud zelf, en juist daarom zo handig.

BOMA 
Secco 
veegmachines



TEMPO RUN 50
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Walk behind schrobzuigmachines

BOMA Tempo 
Run 35 EVO

BOMA Tempo 
Run 43

BOMA Tempo 
Run 50 / 50 Plus

BOMA Tempo 
Run 55

BOMA Tempo 
Run 65

Referentie 123110021 123110022 123108204 / 123109606 123108206 123108207

Type walk behind 
schrobzuigmachine

walk behind 
schrobzuigmachine

walk behind 
schrobzuigmachine

walk behind 
schrobzuigmachine

walk behind 
schrobzuigmachine

Werkbreedte - (cm) 35 43 51 56 65,5

Breedte zuigmond - (cm) 44 51,6 70,5 80 80

Borstel-pad - (cm/inch) 1 x 35 / 1 x 14” 1 x 43 / 1 x 17” 1 x 51 / 1 x 20" 2 x 29 / 2 x 11,4" 2 x 34 / 2 x 13,4"

Schoonwatertank - (l) 15 25 40 60 60

Vuilwatertank - (l) 17 27 60 68 68

Tractie tractie op borstel tractie op borstel tractie op wielen tractie op wielen tractie op wielen

Theoretisch rendement - (m2/h) 1300 1600 < 1750 < 1960 < 2295

Praktisch rendement - (m2/h) 780 960 > 1050 > 1176 > 1377

Autonomie 120min 150min tot 2u 30min / 
tot 3u 30min tot 2u 30min tot 2u 30min

Afmetingen - (cm) l 765 x b 490 x h 1110 l 895 x b 530 x h 1215 l 117,5 x b 59,5 x h 99,5 l 119 x b 62 x h 105 l 122 x b 69,5 x h 105

Onderhoudsvriendelijk

•  Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
•  Geel gekleurde delen: herkenbaar voor dagelijks onderhoud 
na gebruik van de machine
•  Eenvoudig kliksysteem voor het verwisselen van de zuigrubbers

Gebruiksvriendelijk & intuitief

•  Eenvoudig dashboard voor intuïtief gebruik
•  Vuldarm aansluitbaar op elke kraan
•  Externe visualisatie van 
het waterniveau

Robuust & duurzaam

•  Licht en wendbaar 
dankzij aluminium frame
•  Stabiel en flexibel dankzij 
4 wielen constructie
•  Lage CO2 footprint, dankzij Comac 
ISO14067 (Cradle to Grave) en CFI 
(Carbon Footprint International) 
certificaten

BOMA Tempo Run 
schrobzuigmachines
De BOMA Tempo Run familie is een reeks van 

robuuste en gebruiksvriendelijke walk behind 

schrobzuigmachines die je vloeren snel en 

efficiënt reinigen. De kleinere modellen zijn 

geschikt voor kantoren, winkels en bars, 

terwijl de grotere toestellen hun werkdomein 

vinden in magazijnen, ziekenhuizen 

en supermarkten. De onderhoudsvrije 

batterijen met ingebouwde lader zorgen voor 

grote autonomie en een ononderbroken 

schoonmaak. De machines zijn geschikt 

voor zowel borstels als pads en kennen een 

hoog rendement. Eenvoud, stevigheid en 

betrouwbaarheid kenmerken deze reeks.

BOMA 
Tempo Run 
schrobzuig- 
machines



TEMPO RUN 43
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•  Gebruiksvriendelijk met eenvoudig dashboard
•  Goed manoeuvreerbaar door compacte opbouw
•  Zuigmond draait rond borstel voor perfecte 
droging, ook in de bochten
•  180° flexibiliteit voor ergonomie en opberging

Nieuw! BOMA Tempo Run 43
De BOMA Tempo Run 43 is een flexibele schrob-/

zuigmachine voor de professionele schoonmaak. 

Het lage borsteldek en de watertank zorgen voor 

eenvoudig reinigen met een goed overzicht. De 

bediener van de machine heeft toegang tot alle functies 

door eenvoudige drukknoppen op het dashboard.

De machine kan volledig aangepast worden op 

verschillende gebruikers door het bedieningshandvat 

dat 180° flexibel is. Tractie op de borstel verhoogt 

de ergonomie en moet de gebruiker weinig tot geen 

inspanning leveren.

Na een uitstekend resultaat te hebben bereikt is 

de machine zeer compact op te bergen. Met een 

ingebouwde lader heeft de machine alles aan boord 

om de volgende dag terug aan het werk te gaan.



TEMPO RIDE 75
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Ride on schrobzuigmachines

BOMA Tempo 
Ride 55

BOMA Tempo 
Ride 75

Referentie 123108208 123108210

Type ride on 
schrobzuigmachine

ride on 
schrobzuigmachine

Werkbreedte - (cm) 56 75

Breedte zuigmond - (cm) 70,5 97

Borstel-pad - (cm/inch) 1 x 56 / 1 x 22” 2 x 39 / 2 x 15,4”

Schoonwatertank - (l) 65 110

Vuilwatertank - (l) 75 125

Theoretisch rendement - (m2/h) < 3080 < 4500

Praktisch rendement - (m2/h) > 2156 > 3150

Autonomie tot 2u 30min tot 3u

Afmetingen - (cm) l 126,5 x b 60 x h 103 l 149,5 x b 68 x h 132

Onderhoudsvriendelijk

•  Geel gekleurde delen: herkenbaar voor dagelijks onderhoud 
na gebruik van de machine
•  Automatische bediening van zuigbalk en schrobdek
•  Eenvoudig kliksysteem voor het verwisselen van de zuigrubbers

Gebruiksvriendelijk & intuitief

•  Eenvoudig dashboard voor intuïtief gebruik
•  Grote autonomie voor ononderbroken schoonmaak

Robuust & duurzaam

•  Beperkt waterverbruik met 
uitstekend poetsresultaat
•  Robuust dankzij stevig 
metalen frame
•  Lage CO2 footprint, dankzij 
Comac ISO14067 (Cradle to 
Grave) en CFI (Carbon Footprint 
International) certificaten

BOMA Tempo Ride 
schrobzuigmachines
Ook de BOMA Tempo Ride familie kent 

verschillende modellen, geschikt voor grotere 

oppervlakten in supermarkten, werkplaatsen, 

magazijnen en luchthavens.

Deze robuuste en gebruiksvriendelijke ride on 

schrobzuigmachines reinigen je vloeren snel 

en efficiënt. De machines worden gekenmerkt 

door een grote autonomie en zorgen voor 

maximaal rendement bij grotere oppervlakken. 

Eenvoud, betrouwbaarheid en efficiëntie 

worden aangevuld met een maximaal 

gebruikerscomfort.

BOMA 
Tempo Ride 
schrobzuig- 
machines



FORTE RIDE 85
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BOMA Presto 
Ride 85

BOMA Presto 
Ride 100

BOMA Forte 
Ride 85

BOMA Forte 
Ride 100

Referentie 123108211 123109654 123109652 123109653

Type ride on 
schrobzuigmachine

ride on 
schrobzuigmachine

ride on 
schrobzuigmachine

ride on 
schrobzuigmachine

Werkbreedte - (cm) 85 100 85 100

Breedte zuigmond - (cm) 112 112 110,5 131

Borstel-pad - (cm/inch) 2 x 43 / 2 x 17” 2 x 51 / 2 x 20” 2 x 43 / 2 x 17” 2 x 51 / 2 x 20”

Schoonwatertank - (l) 160 160 180 225

Vuilwatertank - (l) 140 140 180 250

Theoretisch rendement - (m2/h) < 6800 < 8000 < 6800 < 8000

Praktisch rendement - (m2/h) > 4000 > 4740 > 5300 > 6280

Autonomie tot 3u 30min tot 3u 30min tot 5u tot 5u

Afmetingen - (cm) L 179,6 x b 90 x h 124,5 L 179,6 x b 105,5 x h 124,5 L 191,7 x b 96,1 x h 163 L 191,7 x b 109,5 x h 173

BOMA 
Presto / Forte Ride 
schrobzuig- 
machines
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Vloerpads

Waar gebruik je welke vloerpad?
wit
green & orange

rood
white & orange

porko
scotch mesh

zwartblauw
diamond pad purplediamond pad sienna

VLOERTYPE Schrobben Sprayreinigen Boenen Strippen Renovatie

Elastische vloeren

Toerental 120 - 200 350 - 1000 350 - 1000 120 - 200

PVC of vinyl kunststofvloeren PVC

Linoleum LIN

Vloeren met polymeer beschermlaag FILM

Rubbervloeren RUB

Harde vloeren

Toerental 120 - 200 350 - 1000 350 - 1000 120 - 200 120 - 200

Natuursteen, zuurgevoelig 
(kalkhoudend) NAS

Natuursteen, niet zuurgevoelig NAR

Keramische tegels CER

Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels 
en cementgebonden composietvloeren CEM

Gietvloeren, epoxyvloeren, PU-vloeren en 
harsgebonden composietvloeren RES

Houten vloeren

Toerental 120 - 200 350 - 1000 350 - 1000 120 - 200 120 - 200

Onbehandelde houten vloeren NEAT

Houten vloeren met boenwas WAX

Geoliede houten vloeren OIL

Geverniste houten vloeren VARN
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Reinigingsmiddelen voor 
schrobzuigmachines

Autoscrub All 10

Multifunctionele krachtige 
vloerreiniger
Aanbevolen dagelijkse reiniging 
van alle waterbestendige vloeren

• pH 11,3
• bus 10 liter
• ref. 220128

Autoscrub Pro 13

Zeer Krachtige vloerreiniger
Aanbevolen voor dagelijkse of 
periodieke reiniging van alle 
waterbestendige vloeren waarop 
geen polymeerbeschermlaag is 
aangebracht, uitgezonderd linoleum

• pH 13,6
• bus 10 liter
• ref. 220124

Autoscrub Food 12

Krachtige vloerreiniger zonder 
parfumcomponenten voor de 
voedingssector
Aanbevolen voor dagelijkse of 
periodieke reiniging van alle 
waterbestendige vloeren waarop 
geen polymeerbeschermlaag is 
aangebracht, uitgezonderd linoleum

• pH 13
• bus 10 liter
• ref. 220131

Autoscrub Sport 7

Milde vloerreiniger met 
stroefmakers
Aanbevolen voor dagelijkse reiniging 
van sportvloeren en gladde vloeren

• pH 7,6
• bus 10 liter
• ref. 220127

Autoscrub Shine 12

Milde vloerreiniger op zeepbasis
Aanbevolen voor dagelijkse 
reiniging van poreuze vloeren. 
Reinigt de vloer en zorgt voor een 
geleidelijke glans-opbouw

• pH 12,2
• bus 10 liter
• ref. 220126

Greenspeed Probio Floor Scrub

Probiotische vloerreiniger 
voor dagelijks gebruik met 
milieubevorderende werking

• pH 7,5
• bus 5 liter
• ref. 295554

Extra duurzaam
Wist je dat je ook chemie-arm kan 
reinigen met een schrobzuig-
machine door Probio toe te passen? 
Probiotische reinigingsmiddelen 
zijn niet alleen de eerste reinigers 
ter wereld die na gebruik een 
positieve impact hebben op 
water en milieu. Ze lossen ook 
veelvoorkomende problemen met 
schrobzuigmachines op, zoals 
verstopte filters, en stinkende 
schoon- en vuilwatertanks.
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Hogedrukreinigers

Professionele reiniging vereist veelzijdige toestellen. 

BOMA biedt een divers en professioneel assortiment 

van koud- en warmwater hogedrukreinigers met 

verschillende vermogens en watercapaciteit. 

Met de koudwater toestellen verwijder je 

hardnekkig vuil op gevels, voertuigen en machines. 

Voor nog krachtiger reinigen van vrachtwagens, 

grondverzetmachines, landbouw of industriële 

omgevingen kies je voor de warmwater toestellen 

die bij dezelfde druk nog beter en sneller 

schoonmaken. Het juiste toestel, aangevuld met 

een grote variëteit aan toebehoren maakt van jou de 

krachtige heerser over elke vorm van vervuiling.

Kenmerken

•  Grote variëteit aan vermogen en watercapaciteit 
voor elke toepassing
•  Uitsluitend professionele toestellen met kwalitatieve 
onderdelen voor een lange levensduur
•  Uitgebreid assortiment aan toebehoren voor het 
personaliseren van uw toestel volgens uw gebruik
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BOMA Alba 
150/9 CAGE

BOMA Alba 
150/9

BOMA Lucca 
180/18 en 180/1R

BOMA Lucca 
200/15 en 200/15R

Referentie 515499 515512 515514 en 515515 515516 en 515517

Type koudwater HD-reiniger koudwater HD-reiniger koudwater HD-reiniger koudwater HD-reiniger

Druk - (bar) 150 150 180 200

Debiet - (l/min) 9 9 18 15

Vermogen - (kW) 2,3 2,3 7,2 7,2

Gewicht - (kg) 22 47 74 77

Voeding - (V - ph - Hz) 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Hogedrukslang - (m) 10 10 10 / 15 10 / 15

Sproeier

Vuilfrees

HD-slanghaspel   /   / 

BOMA Lucca 
200/21 en 200/21R

BOMA Lucca 
300/21 en 300/21R

BOMA Mobile 
180/13 en 180/13R

BOMA Mobile 
250/16 en 250/16R

Referentie 515518 en 515519 515520 en 515521 515522 en 515523 515524 en 515525

Type koudwater HD-reiniger koudwater HD-reiniger koudwater HD-reiniger koudwater HD-reiniger

Druk - (bar) 200 300 180 250

Debiet - (l/min) 21 21 13 16

Vermogen - (kW) 9,3 14 3,7 7,3

Gewicht - (kg) 80 110 41 85

Voeding - (V - ph - Hz) 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 benzine benzine

Hogedrukslang - (m) 10 / 20 10 / 20 10 / 15 10 / 20

Sproeier

Vuilfrees

HD-slanghaspel  /  /  /  / 

BOMA 
koudwater 
hogedrukreinigers
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BOMA Asti 
150/9 en 150/9R

BOMA Asti 
140/10 en 140/10R

BOMA Capri 
200/15 en 200/15R

Referentie 515500 en 515501 515502 en 515503 515504 en 515505

Type warmwater HD-reiniger warmwater HD-reiniger warmwater HD-reiniger

Druk - (bar) 150 140 200

Debiet - (l/min) 9 10 15

Vermogen - (kW) 2,8 3 6,5

Gewicht - (kg) 75 80 128

Voeding - (V - ph - Hz) 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3 - 50

Hogedrukslang - (m) 10 / 10 10 / 10 10 / 20

Sproeier

Vuilfrees

HD-slanghaspel  /  /  / 

BOMA Forli 
180/18 en 180/18R

BOMA Forli 
200/15 en 200/15R

BOMA Forli 
250/15 en 250/15R

Referentie 515506 en 515507 515508 en 515509 515510 en 515511

Type warmwater HD-reiniger warmwater HD-reiniger warmwater HD-reiniger

Druk - (bar) 180 200 250

Debiet - (l/min) 18 15 15

Vermogen - (kW) 7,2 7,2 8,1

Gewicht - (kg) 144 144 156

Voeding - (V - ph - Hz) 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Hogedrukslang - (m) 10 / 20 10 / 20 10 / 20

Sproeier

Vuilfrees

HD-slanghaspel  /  /  / 

BOMA 
warmwater 
hogedrukreinigers
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Accessoires voor 
hogedrukreinigers

Oppervlaktereiniger 30cm

Geschikt voor het egaal reinigen van 
oppervlakken

•  Voorkomt opspattend water
•  Ideaal voor het reinigen van 
terrassen, opritten, werkplaatsen 
en grootkeukens
•  Aan te sluiten op de 
hogedrukreiniger
•  Diameter 30 cm
• Ref. 521030300

Schuimlans voor BOMA 
hogedruk

Schuimlans voor hogedruk-
reinigers. Ideaal voor het 
inzetten van voertuigen
•  Eenvoudige bediening
•  Makkelijk aan te sluiten via 
snelkoppeling
• Ref. 515608

Oppervlaktereiniger 52cm

Geschikt voor het egaal reinigen van 
oppervlakken
•  Voorkomt opspattend water
•  Ideaal voor het reinigen van 
terrassen, opritten, werkplaatsen 
en grootkeukens
•  Aan te sluiten op de 
hogedrukreiniger
•  Diameter 52 cm
•  Ref. 521052300



18

Een vast bedrag per maand, 
geen investering
Dankzij ‘BOMA Premium Fleet’ vermijd je de eenmalige grote 
investering bij aankoop van de machine. Het maandelijkse 
bedrag blijft ongewijzigd gedurende de hele contractperiode. 

All-in, geen onverwachte kosten
Het ‘BOMA Premium Fleet’ concept omvat niet alleen het 
gebruik van de machine, maar ook het reguliere onderhoud 
en mogelijke onvoorziene kosten aan de machine. Een BOMA 
onderhoudscontract is altijd inbegrepen*. Deze oplossing 
biedt daarmee 100% controle over jouw machinebudget en 
sluit verrassingen uit.

*  Op p. 21 vind je meer informatie over onze onderhoudscontracten.

Vaste periode
‘BOMA Premium Fleet’ heeft een vaste looptijd van 36, 48 of 
60 maanden. Het contract is niet opzegbaar. De machine blijft 
dus gedurende de hele periode ter beschikking.

Keuze uit het volledige 
machine assortiment
In functie van je werkomgeving kies je zelf een machine 
uit het ruime reguliere machine-assortiment bij BOMA. 
De geleverde nieuwe machine is helemaal volgens jouw 
behoefte alsof ze jouw eigendom is. Deze machines worden 
ook weergegeven in het DosDob-managementsysteem voor 
de cleaningprofessional.

BOMA biedt 2 interessante formules aan 
voor de huur van schoonmaakmachines

BOMA Premium Fleet
‘BOMA Premium Fleet’ biedt een totaaloplossing 

voor de eenvoudige financiering van jouw 

reguliere schoonmaakmachines. Voor een vaste 

periode van 36, 48 of 60 maanden ontvang je een 

nieuwe machine naar keuze in bruikleen. 

Je vermijdt een eenmalige grote investering 

en betaalt een vast bedrag per maand dat alle 

aspecten van het machinegebruik omvat: het 

gebruik van de nieuwe machine, het reguliere 

onderhoud en mogelijke onvoorziene kosten 

aan de machine. ‘BOMA Premium Fleet’ biedt 

100% controle over jouw budget zonder 

beperking in gebruik.

Het ‘BOMA Premium 
Fleet’ concept zorgt 
voor een zekere en 
absolute ontzorging 
van je vast machinepark 
zodat je meer tijd en 
investeringsbudget 
overhoudt voor jouw 
kerntaken.
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Flexibele periode, 
onmiddellijk opzegbaar
Met ‘BOMA Flex Fleet’ ontvang je maximale flexibiliteit. 
De looptijd van minimaal 6 maanden wordt in overleg en 
in functie van je variabele behoefte aan machines bepaald. 
Na 6 maanden is deze formule zonder meerkosten 
onmiddellijk opzegbaar.

Geen investering, 
vast budget per maand
Dankzij het vast maandelijks bedrag voor het gebruik van 
de machine behoud je een maximale flexibiliteit zonder 
investering of afschrijving.

Variabele behoefte, keuze 
uit verschillende modellen
In functie van jouw werkomgeving heb je keuze uit 
verschillende modellen uit het BOMA-assortiment. De 
machines zijn mogelijk gebruikt, maar verkeren in ‘quasi 
nieuwstaat’. Bovendien wordt de machine op eenvoudig 
verzoek omgeruild voor een groter of kleiner model.

Alle kosten inbegrepen
Het ‘BOMA Flex Fleet’ concept omvat niet alleen het 
gebruik van de machine maar ook het reguliere onderhoud 
en andere mogelijke kosten aan de machine. Een BOMA 
onderhoudscontract is altijd inbegrepen*. Deze oplossing 
biedt 100% controle over je machinebudget en sluit 
verrassingen uit.

*  Op p. 21 vind je meer informatie over onze onderhoudscontracten.

 

BOMA flex fleet
‘BOMA Flex Fleet’ is een flexibele all-in oplossing 

voor de behoefte aan een variabel machinepark. 

Hoe klein of groot die behoefte aan machines 

ook mag zijn, met deze formule beschik je altijd 

over recente en goed onderhouden machines. 

Zonder grote investering of verbintenis op lange 

termijn. De looptijd is variabel en er wordt een 

vast maandbudget afgesproken dat alle aspecten 

van het machinegebruik omvat: het gebruik van 

de machine, het reguliere onderhoud, maar 

ook mogelijke onvoorziene kosten. Het vaste 

maandbedrag wordt helder en overzichtelijk 

gefactureerd.

Het ‘BOMA Flex Fleet’ 
concept zorgt voor een 
flexibele en absolute 
ontzorging van je 
variabel machinepark 
zodat je meer tijd en 
budget overhoudt voor 
jouw kerntaken. 
Flexibiliteit is troef.
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BOMA Fleetmanagement

Inzicht in locatie, onderhoud en gebruik zijn essentieel voor de volledige grip op je machinepark. 

Alle data van je schoonmaakvloot vind je daarom in de geïntegreerde fleet managementmodules van het 

‘BOMA DosDob online platform’ en de ‘BOMA in the Pocket (BiP) applicatie’ op je smartphone, beiden 

specifiek ontworpen om het beheer en gebruik van jouw machinepark te optimaliseren.

BOMA DosDob en BiP
De BOMA fleet managementmodule is volledig geïntegreerd in 
het BOMA DosDob online platform en in de BiP-applicatie op je 
mobiele telefoon. Zo beheer je niet alleen je bestellingen en de 
leveringen van alle BOMA-producten, services en concepten, 
maar krijg je via dezelfde tools ook een volledig inzicht in je 
schoonmaakmachines en hun gebruik. slim.

De BOMA fleet managementmodule in DosDob of BiP geeft 
je een overzicht van al je schoonmaakmachines en hun 
TCO (Total Cost of Ownership) en geeft je toegang tot 
duidelijke dashboards en rapporten. Naast inventaris- en 
gebruiksmanagement is BiP ook de juiste werktool voor de 
operationele collega’s op de werkvloer. 

Dankzij de BOMA Fleet management modules DosDob en BiP 
evolueert jouw organisatie naar een transparant en volwaardig 
live location based machinepark, met de juiste machine op de 
juiste plaats en met volledige grip op je machinepark. 
simpel. slim. leuk.

Inventarismanagement
Dankzij de geïntegreerde BOMA-Trackers in de Flex 
Fleet formule krijg je totaal inzicht in de locatie van heel je 
machinepark. Hierdoor geraken toestellen niet verloren, 
vermijd je vervelende stocktellingen van toestellen op 
verspreide locaties en behoud je het totale overzicht. 

Elke BOMA schoonmaakmachine is bovendien voorzien van 
een handige QR code, waarmee het toestel kan worden 

maak kennis 
met BOMA in the 
Pocket  →

leuk.

Extra duurzaam

Dankzij de BOMA-Trackers meet je het 
effectieve gebruik van al je machines en kun 

je je machinevloot optimaliseren, abnormaal gebruik 
detecteren, slapende toestellen elimineren en onnodige 
uitbreidingen vermijden.

Om volledige grip op je machinepark te krijgen kunnen 
we voor jou natuurlijk ook BOMA-Trackers plaatsen in je 
oudere toestellen die nog niet aan vervanging toe zijn.

geïdentificeerd en waarmee je – dankzij de BOMA BiP 
app op je smartphone – ter plaatse en met één druk op 
de knop nuttige informatie kan opvragen zoals infofiches, 
handleidingen, onderhoudshistoriek, maar eveneens handige 
gebruiksinstructiefilmpjes. Via de BiP app kun je snel 
en eenvoudig onze technische dienst bereiken voor gratis 
telefonische service of voor het aanvragen van een 
interventie. leuk.

Gebruiksdata van je toestellen
Naast inventarismanagement wil je natuurlijk ook weten 
hoe effectief je toestellen worden ingezet. Deze data kun je 
zelf opvragen in DosDob of in BiP en worden weergegeven in 
inzichtelijke rapporten en grafieken. 
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BOMA biedt verschillende onderhoudsformules, 

waardoor jouw machine altijd in uitstekende 

staat blijft. Dankzij de ‘BOMA preventieve 

onderhoudsformules’ wordt bovendien de 

fabrieksgarantie verlengd. Een ‘BOMA all-in 

onderhoudsformule’  is altijd inbegrepen bij 

Premium Fleet of Flex Fleet, maar kan ook apart 

afgesloten worden bij de aankoop van een 

machine.

Drie op vier interventies zijn een gevolg van onvoldoende 
dagelijks of regelmatig onderhoud. Met het planmatige BOMA 
preventieve onderhoud voorkom je stilstand van je machine 
en vermijd je onverwachte kosten. slim.

Tijdens het preventieve onderhoud kan foutief gebruik van 
de machine worden gedetecteerd. Je personeel wordt dan 
bijgestuurd om mogelijke nieuwe schade en stilstand van de 
machine te voorkomen. We informeren je ruimschoots op 
tijd wanneer een preventief onderhoud van jouw machine is 
gepland. Uiteraard kan deze afspraak worden aangepast aan 
de beschikbaarheid van je medewerkers.  

BOMA preventieve onderhoudsformules

TYPE ONDERHOUDSCONTRACT Service Base Protect 2 Full Protect 2 Full Protect 1

Preventieve onderhoudsbeurten

Bijkomende interventies inbegrepen

Onderdelen, rubbers & borstels

Batterijen

Aantal inbegrepen preventieve 
onderhoudsbeurten 2 per jaar* 2 per jaar* 2 per jaar* 2 per jaar*

Interventie snelheid bijkomende 
interventies

binnen 2 werkdagen 
na melding van 
de storing

binnen 2 werkdagen 
na melding van 
de storing

binnen 2 werkdagen 
na melding van 
de storing

binnen 1 werkdag 
na melding van 
de storing

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Te betalen premie jaarlijks maandelijks maandelijks maandelijks

Vervangmachine op aanvraag 
en betalend

op aanvraag 
en betalend

op aanvraag 
en betalend

Levertermijn vervangmachine 
binnen 2 werkdagen 

na eerste 
interventie**

binnen 2 werkdagen 
na eerste 

interventie**

binnen 2 werkdagen 
na eerste 

interventie**

=  inbegrepen. Herstellingen ten gevolge van onvoldoende dagelijks onderhoud, aanrijding, brand, diefstal, waterschade, gebruik van niet 
geschikte producten, misbruik,... zijn steeds uitgesloten.

*   Afwijkend aantal mogelijk mits afspraak bij afsluiting contract.

** Op aanvraag en in functie van beschikbaarheid.



Wij hebben 
een eigen 
servicedienst.
BOMA Machinery presenteert 

diverse merken van professionele 

schoonmaakmachines gekoppeld aan 

een uitstekende dienst na verkoop.

Het  ‘BOMA service team’ bestaat uit meer 

dan 30 geschoolde medewerkers en staat in 

voor assemblage, levering, onderhoud en 

herstellingen van jouw machinepark.

Wij zetten 
een extra stap 
voor jou.
simpel. slim. leuk.
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wij zijn altijd 
dichtbij

simpel.



Wij bieden 
oplossingen 
op maat.
Onze servicemedewerkers zijn voorzien 

van volledig uitgeruste bestelwagens voor 

snelle interventies. Om voor snelle service 

te kunnen zorgen worden de wagens 

‘s nachts voorzien van vervangonderdelen. 

Voor montage of herstellingen die niet bij de 

klant kunnen worden uitgevoerd, beschikt 

BOMA op verschillende vestigingen over een  

‘state of the art’ werkplaats. 

Je hebt 
ons altijd 
bij de hand.
Online bestellen, je fleet beheren of een 

service aanvragen? Het kan allemaal met 

de digitale tools van BOMA! De BOMA in the 

Pocket app geeft je een volledig overzicht 

van historie van je machine(park). Inclusief 

gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies. 

Bekijk de video’s en enkele minuten later ben je 

een volleerd operator.
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wij denken 
met je mee

slim.

wij maken het 
jou gemakkelijk

leuk.



info@boma.eu • www.boma.eu

Benieuwd naar ons 
volledig aanbod? 
Contacteer een 
BOMA-locatie bij jou 
in de buurt 

simpel.

1   Antwerpen (BE) 
T +32 3 231 33 89

2   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

3   Brussel (BE) 
T +32 2 203 60 35

4   Luik (BE) 
T +32 87 66 14 83

5   Flevoland (NL) 
T +31 32 133 38 08

6   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

7   Arnhem (NL) 
T +31 31 675 22 50

8   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

9     Luxembourg (LU) 
  T +352 26 29 68 88

10   Lille (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

11   Valence (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

12   Toulon (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

13   Angers (FR) 
T +33 4 75 81 39 58
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