Schrob/zuigmachine

Brio Ride On 75

Model
Bestelnr.
Brio Ride On 75-650 3007565
Brio Ride On 75-800 3007580

m²/h

Watt

Watt

cm/rpm

Volt

cm

3250
4000

530
530

4x200
2x600

4xØ18/190
4xØ12x205

24
24

75
85

/800 cylindrisch

kg
25
35

L

L

A

kg

cm

80
80

75
75

150Ah
150Ah

260
270

115x78x130
115x78x130

Brio
Ride On 75 Leverbaar in 2 uitvoeringen, met vlakke borstels totaal
65 cm breed, of met cylindrische borstels 75 cm breed (cilindrische borstels maken het mogelijk
om afval deeltjes op te vegen en te schrobben in een arbeidsgang). Het is mogelijk om de
borsteldruk te regelen/aanpassen om een beter reinigingsresultaat te verkrijgen, (ook d.m.v.
een optionele actuator). Het speciale ontwerp maakt het mogelijk om met deze machine in
kleine ruimtes of passages te werken: standaard deuren van 80 cm en gangen
van 115 cm breed (U-bocht van 115 cm tussen de wanden/obstakels). Het zwaartepunt van de
machine ligt zeer laag, met de batterijen tussen voor- en achterwielen. Door deze grote stabiliteit
kunnen hellingen van meer dan 10% genomen worden. De accu's geven ruim 3 uur werktijd.
Het compacte ergonomische ontwerp zorgt voor een uitzonderlijke wendbaarheid, uitstekende
zichtbaarheid en hoge prestaties. Brio Ride On 75 is een ergonomische machine met een goede zitting en instap van 2
zijden. De tanks zijn gemonteerd op schokdempers, die schokken absorberen en zo meer comfort aan de bestuurder
geven. De positie van de operator zorgt voor een maximale zicht op de schrobgroep en een maximale zicht naar
achteren. Brio Ride On 75 is volledig mechanisch zonder geavanceerde elektronische onderdelen. Alle bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk.
De grote capaciteit van 2 aparte polyethyleen tanks (75/80 liter, schok-en corrosiebestendig) maken lange onafgebroken
werktijden mogelijk met beperkte afmetingen van de machine. Ze hebben grote openingen voor eenvoudige reiniging. De
water afvoerslang van de schoonwatertank geeft het waterniveau in de tank aan en de mogelijkheid om hem te ledigen.
De borstels met krachtige motoren, de zwevende borstelgroep en parabolische zuigmond (beide met dezelfde breedte)
maken het schrob-zuig resultaat echt concurrerend. De magneetklep voor de water toevoer naar de borstels zit op een
handige positie om te worden gereinigd en staat garant voor de juiste waterstroom op de borstels. Al die eigenschappen
geven grote efficiency aan de machine.
Buitengewone toegankelijkheid en modulair ontwerp maken periodiek onderhoud eenvoudig en snel uitvoeren.
De zuigmond is eenvoudig te demonteren en heeft grotere wielen voor het beschermen tegen schokken (150 mm in plaats
van 80 mm). Snelle en eenvoudige toegang tot de onderdelen (met name voor zuigmotor en tractie PCB en acculader)
maken service aan de machine echt praktisch. Thermische schakelaars voor elke motor staan in voor de veiligheid. De
beveiliging wordt ook gegarandeerd door trommelremmen op achterwielen. Dikwandige scharnierend tanks gemonteerd
op een stalen chassis met gemakkelijke toegang voor een snellere en eenvoudige service betekent een lange levensduur
voor de machine en de investeringen.

Standaard toebehoren

75-650

75-800

omschrijving

bestelnummer

bestelnummer

Borstel PPL Ø 0,5
Set zuigmondrubbers
WET accu 12V 120A 2x
Acculader 24V 25A

80T490500370 80T490500380
80T690000050 80T690000082
80T180101000
80T180013000

Optionele accessoires
omschrijving

Padhouder 4 x bestellen
Gel accu 12V 105Ah 2 x bestellen
AGM accu 6V 150Ah 4 x bestellen
Borstelgroep activeerder (electrisch)

bestelnummer
model:

bestelnummer

75-650
75-800
80T491500110 80T491500120
80T180401000
80T180201000
80T181200008
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