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A kép illusztrációként szolgál. 

Ismerje meg a legújabb VIPER vezetőüléses seprőgépet, amellyel
hatékonyan végezheti a napi tisztítási feladatokat nagy területen. Az
ROS1300 egy könnyen kezelhető és minimális karbantartást igénylő,
strapabíró, egyenletes teljesítményt nyújtó berendezés a keménypadlók
napi sepréséhez - beltéren és kültéren egyaránt.
A nagy raktáraktól és ipari területektől a kereskedelmi komplexumokig,
iskolákig és kollégiumokig – kezelje könnyedén és hatékonyan a port és a
szennyeződéseket. A kezelő szemszögéből nézve megkönnyítettük a
dolgát. Az olyan egyszerű, intuitív vezérlés, mint az egygombos indítás,
azonnali munkavégzést és folyamatos ellenőrzést tesz lehetővé. Az
intelligens, szerszámmentes karbantartás azt jelenti, hogy a kezelőt nem
kell időigényes rutinfeladatokkal terhelni.
A teljeskörű biztonságra tervezett seprőgép képes fenntartani a
termelékenységet, miközben mindenki számára biztonságosabb
munkakörnyezetet teremt. A nagy felületek takarítására és a lejtőkön való
maximális seprési kapacitásra optimalizált ROS1300 minden körülmények
között jól teljesít.
• Tartsa fenn a nagy termelékenységet, alkalmazási területtől függetlenül,
optimális por- és hulladékgyűjtéssel és nagy teljesítményű hátsókerék-
meghajtással - még lejtőn felfelé is
• Élvezze az egygombos indítást, amely azonnal aktiválja az összes fő funkciót, és szerszámmentes karbantartást tesz lehetővé a kefék egyszerű fel-
és leszerelése által
• Több seprés, kevesebb tartályürítés nagy, 130 literes, kerekekkel ellátott tartállyal és opcionálisan választható három mini tartállyal a kényelmes
hulladékürítés érdekében
• A kezelő kényelmére tervezve pohártartóval, USB-porttal, beépített eszköztárolóval és vízszintjelzővel a pormegkötő-vízpermetező rendszerhez
kapcsolódóan
• Biztonságra összpontosító kialakítás jelző fénnyel, elülső LED-lámpával, sebességcsökkentés kanyarodáskor, valamint ergonomikusan állítható
ülés

● Alaptartozékok

Model
ROS1300 EU UK

RIDE ON
SWEEPER

Cikkszám 50000605

TERMÉK JELLEMZŐK

Elektromos szűrőrázó ●

Szeméttartály ●

Állítható oldalkefe sebesség ●

One Touch gomb ●

DustGuard™ rendszer ●

LCD kijelző ●

Hátsó kerék meghajtás ●

Seprőgép ROS1300
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Technikai jellemzők
ROS1300 EU UK

RIDE ON
SWEEPER

Feszültség (V) 24

Zajszint 72 ± 3

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 8100/5670

Munkaszélesség az oldalkefék nélkül 70

Min. megfordulási szélesség (cm) 255

Szeméttartály térfogata (L) 130

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 1680x1055x1300

Berendezés össztömege (GVW) (KG) 688

Emelkedő leküzdési képesség % 16

Max. sebesség 8 km/h

Munkaszélesség két oldalseprűvel 135

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség

ROS1300 EU
UK RIDE ON
SWEEPER

Külső töltőkKülső töltőkKülső töltőkKülső töltők

TÖLTŐ 24V 25A SB175R 80542426 0

Seprőgép ROS1300


