SC 1350 Ride On
SC 1350 Ride On is voorzien van 2 vlakke borstels Ø 33 cm. Het is mogelijk om de borsteldruk te
regelen/aanpassen om een beter reinigingsresultaat te verkrijgen, d.m.v. een 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 15% genomen
worden. De accu's geven ruim 3 uur werktijd.
SC 1350 Ride On is een ergonomische machine met een goede zit en instap aan 2 zijden. De positie van de operator zorgt
voor een maximale zicht op de schrobgroep en een maximale zicht naar achteren.
SC 1350 Ride On is voor zien van electronische inschakeling van
borstel en zuigmond ( zowel werking als plaatsing op de vloer en heffen.
Alle bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk.
De grote capaciteit van 2 aparte polyethyleen tanks (70/80 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.

Technische gegevens

Standaard toebehoren

Vermogen:
Snelheid:
Werkbreedte:
Tractiemotor:
Borstelmotor:
Borsteltoerental:
Zuigmotor:
Onderdruk
Zuigmond breedte:
Batterij:
Schoonwatertank:
Vuilwatertank:
Hefmotor:
Geluidsniveau:
Gewicht:
Afmetingen:

2020 Watt
4,5 km/u
500 mm
24V 400 Watt
24 V 2 x 450 Watt
180 omw/min
24 V 600 Watt
160 mbar
950 mm
2 x 12 v 150 Ah
80 liter
70 liter
24 V 2 x 60 Watt
59 dB
264 kg
1420 x 850 x 1260 mm

De borstels met krachtige motoren, de zwevende
borstelgroep en parabolische zuigmond (950 mm breedte)
maken het schrob-zuig resultaat perfect.
Het bedieningspaneel schakelt automatisch uit als de
vuilwatertank vol is.

Schoonwater
niveau indicatie
Zuigmotor

Borstel PPL Ø 33 cm

Vuilwatertank
Acculader
Zuigmond

WET accu 12V 150A 2x

