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512 E / 712 E
PowerBrush

LDC

PowerFilter

Easy Dump

SSC

VEEGMACHINES

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

Exclusieve technologiën

Speciale fi lter voor een stoffi ltering 
tot 3 micron.

Gemakkelijk handmatig te ledigen. Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve 
bediening.

Vervangen en onderhoud van de fi lter zonder 
gereedschappen.

Speciaal fl aphefsysteem voor de 
opname van grofvuil, eenvoudig te 
bedienen. (optioneel).

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.

SSC-systeem (Soft Surface Cleaning) combineert 
de veegtechnologie met de noden voor het 
tapijtreinigen, wat resulteert in belangrijke 
ecologische en economische voordelen.

 Enorm productief en stil
 Verhoogt de tijd tussen de periodieke reinigingsbeurten

Accu SSC - Tapijtreiniging (optioneel)
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PowerFilter

SSC

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)

3.122.010 512 E * 700 500 2450 50 2 1x 12 V - 95 Ah (C5) 3.5 78 1225x753x903

3.122.030 712 E * 900 700 3150 65 3 24 V (2x12V) - 105 Ah (C5) 3.5 93 1225x943x903

Technische kenmerken

Hoog kwalitatieve motoren, 
uitgerust met preventieve 
beschermingssystemen.

Stevige, stootvaste 
rotatiegegoten 
beschermkappen.

Gebruiksvriendelijk dankzij 
een intuïtieve bediening. 

Vervangen van de stoffi lter 
zonder gereedschap.

Aandrijving voor de verschillende modellen
 Accu: 12 V (512) en 24 V (712) systemen

Tractie
 Accu/Benzine: Aangedreven d.m.v. een riem op de achteras

Filtersysteem
 Standaard fi lter: cartridge fi lter 
 Optionele fi lters: cartridge fi lter in uitwasbaar polyester

Andere kenmerken
 Standaard borstels in polypropyleen
 Hoofdborstel met instelbare borsteldruk
 Parkeerrem
 Optie kit tappijtreiniger (*) uitgevoerd met niet markerende rubberen 
wielen en een extra pre-fi lter voor de fi jnste stofdeeltjes

 Ingebouwde acculader

Optionele toebehoren (op aanvraag)

Bedieningspaneel
Beschermd en waterdicht 
bedieningspaneel. 
Optioneel uit te rusten met een 
urenteller.

Onderhoudsvriendelijk
Goede bereikbaarheid van de 
binnenkant van de machine 
en de onderdelen, dankzij 
een eenvoudig te kantelen 
beschermkap. De machine is 
verticaal kantelbaar voor een 
gemakkelijk onderhoud van 
de onderste delen.

Manuele fi ltershaker 
die rechtstreeks vanaf 
de bestuurderspostitie 
geactiveerd kan worden. 
Optie: elektrische fi ltershaker .

SSC 
Soft Surface Cleaning
Kit voor tapijtreiniging

Nota: 512 E: standaard geleverd exclusief batterij (1x 3.217.005) - 712 E: exclusief batterijen (2x 3.217.005) (zie 
tabel p.28 -29)


