
RECURSOS PRINCIPAIS

O 818R é um varredor compacto e fácil de usar que oferece 

uma excelente limpeza em espaços apertados e um 

desempenho fiável. A sua facilidade de uso e manobrabilidade 

permitem uma limpeza rápida em pequenas aberturas e grandes 

espaços encontrados em escolas, hospitais e lojas de retalho.

VARREDOR PEQUENO DE 1050MM

EXCELENTE MANOBRABILIDADE COM RAIO 
DE VIRAGEM ESTREITO E DIREÇÃO NAS 
RODAS DIANTEIRAS

MÁXIMA EFICIÊNCIA DE LIMPEZA COM 
ESCOVA AUTO-NIVELANTE QUE SE AJUSTA 
ÀS SUPERFÍCIES

LIMPA UMA VARIEDADE DE SOALHOS RÍGIDOS 
E SUPERFÍCIES COM CARPETES COM A MESMA 
MÁQUINA

FÁCIL MANUTENÇÃO COM UM SISTEMA DE 
FILTRO DE AUTO-LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO  
DA ESCOVA PRINCIPAL SEM FERRAMENTAS

818R

Painel de controlo intuitivo 
com configurações de 
trabalho pré-programadas

Alimentado por bateria, 
proporcionando um 
funcionamento silencioso 
e livre de emissões

Contentor de grande 
capacidade para uma 
produtividade maximizada

Materiais que não deixam 
marcas para resultados em 
soalhos rígidos e macios
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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1. Painel de controlo do 
operador intuitivo

2. Contentor de grande 
capacidade de 70 litros 

3. Trajeto de limpeza de 
1050 mm para limpeza 
de passagens grandes

4. Contentor de descarga 
baixa, fácil de esvaziar 
com pega

5. Linhas de visão claras 
para uma excelente 
visibilidade do operador

6. Aba para pó para 
grande recolha  
de detritos

7. Escova lateral com 
RPMs ajustáveis

818R

818R

Percurso de varrimento (sistema de varredura principal) 650 mm

Percurso de varrimento (com escova lateral) 1050 mm

Produtividade (por hora) máx. teórico 6300 m2

Capacidade do contentor de detritos 70 litros

Altura do contentor de detritos Baixa-Manual

Velocidade máxima 6 km/h

Subida máxima em declive 16%

Fonte de energia Bateria de gel de 180 Ah

Tempo de funcionamento (até, min.) 190

Voltagem do sistema 24 volts

Tipo de filtro Painel-Tecido

Área de superfície do filtro 3,8 m2

Eficiência do filtro 5 μm

Raio de viragem mínimo 2400 mm

Comprimento x Largura x Altura 1400 x 816 x 1142 mm

Peso (sem baterias) 173 kg
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GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.
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