
ROS1300

Fokozza a teljesítményt és 
minimalizálja a karbantartást  
a nagy felületek seprése során

A NILFISK CSOPORT TAGJA



Vezetőüléses seprőgép,  
egyszerű használat

Műszaki paraméterek

Leírás ROS1300

Feszültség 24 V

Névleges teljesítmény 2640 W / 3,6 LE

Teljesítmény 2 oldalkefével elméleti /
gyakorlati (m²/h)

8100/5670 m²/h 
87187/61031 láb²/h

Maximális sebesség előremenetben 8 km/h

Tartálytérfogat 130 L

Emelkedő leküzdési képesség  
(üzemmód) Max.

16 %

Min. fordulási sugár szélesség 2550 mm

Munkaszélesség (oldalkefe nélkül) 700 mm

Munkaszélesség (két oldalkefével) 1350 mm

Hosszúság x Szélesség x Magasság (mm) 1680 x 1055 x 1300

Jármű össztömege (GVW) 688 kg

Cikkszám 50000605

A nagy területek seprése nehéz feladat. De a Viper ROS1300  
olyan vezetőüléses seprőgép, amelyet kifejezetten arra terveztek, 
hogy megőrizze termelékenységét a munkafolyamat elejétől  
a végéig. Tisztítsa a padlófelületet tartós akkumulátorral könnye-
dén, és gyönyörködjön az optimális por- és szennyeződésgyűjtés 
nagyszerű tisztítási eredményeiben. Az üzemeltetés nem is lehetne 
egyszerűbb, és a karbantartás is gyerekjáték. 

Üljön be az ülésre, állítsa be a saját igényeinek megfelelően, majd 
nyomja meg az egyérintéses indítógombot a munka azonnali  
megkezdéséhez. Segítségével kényelmesen elindítható az összes  
fő funkció – főkefe, oldalkefék, felszívás – egyszerre. 

Miközben seper, számos kiemelkedő funkció fokozza teljesítmé-
nyét. A por nem okoz problémát – egyszerűen kapcsolja be a 
porcsökkentő vízpermetező rendszert, hogy segítse a két oldalkefe 
működését. A kényelmes, lábbal működtetett elülső flap lehetővé 
teszi a nagyobb méretű szennyeződések összegyűjtését, az erő-
teljes hátsókerék-meghajtás pedig segít a lejtőkön való seprésben 
– nagyszerű megoldás a rámpák és a létesítmény lejtős részeinek 
tisztításához. Az intelligens, szerszám nélküli karbantartás pedig 
azt jelenti, hogy a kezelőnek nem kell időigényes rutinfeladatokkal 
bajlódnia. A teljes körű biztonságra tervezett ROS1300 megőrzi a 
termelékenységet, miközben mindenki számára biztonságosabb 
munkakörnyezetet teremt.

 · Tartsa fenn a nagy termelékenységet, alkalmazási területtől 
függetlenül, optimális por- és hulladékgyűjtéssel és nagy 
teljesítményű hátsókerék-meghajtással – még lejtőn felfelé is 

 · Több seprés, kevesebb tartályürítés nagy, 130 literes, 
kerekekkel felszerelt tartállyal és opcionálisan választható  
három mini tartállyal a kényelmes hulladékürítésért

 · A kezelő kényelmére tervezve pohártartóval, USB-porttal, 
beépített eszköztárolóval és vízszintjelzővel a pormegkötő-
vízpermetező rendszer számára

 · Biztonságközpontú kialakítás kézifékkel, két rögzítőfékkel, 
figyelmeztető lámpa, első LED-világítás, sebesség-csökkentés 
kanyarodáskor, ergonomikusan állítható ülés
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Viszonteladó:

Egygombos indítás aktiválja 
az összes fő funkciót

Kerekekkel felszerelt tartály 
opcionális minitartályokkal


