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1450 EH - DH
PowerBrush

LDC

PowerFilter

VEEGMACHINES

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

Exclusieve technologiën en motorvermogens

Accu Brandstofmotor (Diesel)

Mechanisch self-levellingsysteem 
zorgt voor een constante 
borsteldruk op het vloeroppervlak.

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

Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve 
bediening.

Speciale fi lter voor een stoffi ltering 
tot 3 micron.

Zeer groot compartiment voor de accu’s. 
Verkrijgbaar met batterijpack met refi ll-kit 
inbegrepen.

Met dieselmotor, inclusief de aandrijving 
van de borstels en tractie middels gesloten 
hydraulisch circuit.

Vervangen van de hoofdborstel zonder 
gereedschap.

NDC systeem (No Dirt in Curve)

Automatische inwaartse borstelbeweging van 
de zijborstels tijdens het nemen van bochten. 
Dit zorgt er voor dat alle vuil grondig verzameld 
wordt en vermijdt achterblijvende vuile paden.
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Easy DumpPowerFilter

VEEGMACHINES

Wijzigingen voorbehoudenby

Code Model Werkbreedte
(mm)

Breedte
hoofdborstel

(mm)

Productiviteit
(max snelheid)

(m2/h)

Inhoud
vuilreservoir

(l)

Stort-
hoogte
(mm)

Filter-
oppervlak

(m2)

Aandrijving Max 
snelheid
(Km/h)

Gewicht 
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.122.050 1450 E 1460 800 8760 150 1430 3.6 24 V - 480 Ah (C5) 6 540 1600x1199x1360

3.122.056 1450 D 1460 800 8760 150 1430 3.6 Lombardini 8,4 HP motor
24 V 45 A alternator 6 605 1600x1199x1360

Technische kenmerken

Gesloten hydraulische circuits 
voor de aandrijving van de 
borstels en de tractie. 
2 hydraulische pompen die 
de functies aansturen van 
tractiemotor van het wiel, de 
hoofdborstel, de zijborstels en 
het openen en liften van het 
vuilreservoir.

Vervangen van de fi lter zonder 
gereedschap.

Groot vuilreservoir met lift 
voor het leegstorten tot een 
hoogte van 1430 mm.

Aandrijving voor de verschillende modellen
 Accu: 24 V systeem 
 Dieselmotor: Lombardini motor 8,4 PK met 24 V 45 A dynamo

Tractie
 Accu/Diesel: hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% 
klimmen

Filtersysteem
 Standaard fi lter: doekfi lterzakken uit polyester voor veeleisende 
toepassingen

Andere kenmerken
 Standaard borstels in polypropyleen
 Zijborstels met regelbare rotatiesnelheid
 Hydraulisch liftsysteem op vuilcontainer, tot een gemiddelde hoogte 
van1430 mm

 Display met urenteller
 Standaard uitgerust met koplampen en knipperlicht

Optionele toebehoren (op aanvraag)

Uitwasbare fi lter in 
polyester, met een lange 
levensduur. 

Gebruiksvriendelijk dankzij 
een intuïtieve bediening.

Onderhoudsvriendelijk
Goede bereikbaarheid van de 
binnenkant van de machine 
en de onderdelen, dankzij 
kantelbare beschermkap 
en verwijderbare voorste 
beschermkap. 

Bedieningspaneel
Beschermd en waterdicht 
bedieningspaneel met 
urenteller en indicator voor 
de accu. 

Nota: Standaard geleverd exclusief batterij (TROG - 3.217.008) en batterijlader (3.217.121) (zie tabel p.28 -29)


