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LDC

PowerFilter

VEEGMACHINES

Hoofdborstel met special “V”-
vorm, voor een maximale
vuilopname.

Exclusieve technologiën en motorvermogens
Accu Brandstofmotor (Diesel)

Zeer groot compartiment voor de accu’s.
Leverbaar met onderhoudsvrije Gel type accu,
Power Accu en afzonderlĳke BLS lader met
TCL technologie, voor een verdubbeling van
de levensduur van de accu, dankzij een goed
laadmanagement.

Uitgevoerd met een dieselmotor. Op aanvraag
ook verkrijgbaar met bezinemotor of innovatief
hybride aandrijvingssysteem (motor/accu).

Mechanisch self-levellingsysteem
zorgt voor een constante
borsteldruk op het vloeroppervlak.

Speciaal flaphefsysteem voor de opname
van grofvuil, eenvoudig te bedienen.

Gebruiksvriendelĳk dankzĳ een intuïtieve
bediening.

Stoppen en heropstarten van
de machinefuncties d.m.v. het
voetpedaal. (Accu ).

Speciale filter voor een stoffiltering
tot 3 micron.
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PowerFilter EasyDump

VEEGMACHINES

Wĳzigingen voorbehoudenby

Code Model Werkbreedte
(mm)

Breedte
hoofdborstel

(mm)

Productiviteit
(max snelheid)

(m2/h)

Inhoud
vuilreservoir

(l)

Filter-
oppervlak

(m2)

Aandrĳving Max
snelheid
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.122.125 1250 E 2B 1200 700 7800 61 4 24 V (4x6 V) - 250Ah (C5) 6.5 244 1615x905x1210

3.122.126 1250 D 2B 1200 700 7800 61 4 Yanmar 4.6 HP motor 6.5 318 1615x905x1210

Technische kenmerken

Gebruiksvriendelĳk dankzĳ
een intuïtieve bediening.

Hoog kwalitatieve motoren,
uitgerust met preventieve
beschermingssystemen.

Filtershaker kan automatisch
ingesteld worden. Bĳ de accu-
uitvoering kunnen de intervallen
via het elektronische display
geprogrammeerd worden.

Vervangen van de
hoofdborstels en filter zonder
gereedschap.

Groot vuilreservoir met
rotatie-technologie.
Gemakkelĳk te verwĳderen
om te ledigen.

Aandrijving voor de verschillende modellen
Accu: 24 V systeem
Dieselmotor: Yanmar motor 4.6 PK

Tractie
Accu: elektronische aandrĳving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen

Diesel: hydrostatische aandrĳving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen

Filtersysteem
Standaard filter: cartridge filter
Optionele filters: cartidge filter in uitwasbaar polyester of een polyester
doekfilter voor zware toepassingen
Andere kenmerken
Standaard borstels in polypropylene
Afvalcontainer met demontabele gedeelten
Display met urenteller

Optionele toebehoren (op aanvraag)

Bedieningspaneel
Beschermd en waterdicht
bedieningspaneel, met groot
meertalige display met urenteller.
E-uitvoering met filtershaker menu
en geprogrammeerd servicemenu.

Onderhoudsvriendelĳk
Goede bereikbaarheid van de
binnenkant van de machine
en de onderdelen, dankzij
een eenvoudig te kantelen
beschermkap.

Nota: Standaard geleverd exclusief batterĳen (4x 3.217.007) en batterĳlader (3.217.008) (zie tabel p.28 -29)


