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464 E
PowerBrush

PowerFilter

SSC SSC PowerFilter

VEEGMACHINES

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

Exclusieve technologiën en motorvermogens

Accu SSC - Tapijtreiniging (standaard) Automatische fi lterreiniging (standaard)

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

Gemakkelijk handmatig te ledigen.

Speciale fi lter voor een stoffi ltering 
tot 3 micron

Uitgerust met onderhoudsvrije accu’s met AMG 
technologie. 
Dankzij het SLS-systeem is er een minimaal 
energieverbuik. De automatische regeling van 
de borsteldruk zorgt voor de voortdurende 
aanpassing aan elke vorm van het oppervlak

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

Het fi lterreinigingssysteem kan op elk moment 
worden ingeschakeld. De automatische fi lter 
kan ingesteld worden met intervallen van 1 
minuut tot een maximum van 8 minuten. De 
fi lter wordt 3 keer gereiningd gedurende 5 
seconden met 2 seconden tussenpauze.

Gebruiksvriendelijk dankzij een 
intuïtieve bediening.
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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)

3.120.040 464 E 625 460 2000 35 1 12 V - 31 Ah (C5) - 38 1033x615x994

Technische kenmerken

Duwhendel is instelbaar tot 
halve hoogte. Gemakkelijk te 
vervoeren en op te bergen.

Chassis in volledig gecoat 
staal, kwalitatieve motoren, 
uitgerust met preventieve 
beschermingssystemen.

Grote vuilvergaarbak, die 
gemakkelijk verwijderd 
kan worden om manueel te 
ledigen.

2 onafhankelijke 
reinigingsprogramma’s 
kunnen ingesteld worden in 
functie van de toepassing. 
Elke programma kan volledig 
worden gepersonaliseerd.

Vervangen van de 
hoofdborstel en de stoffi lter 
zonder gereedschap.

Aandrijving
 Accu: 12 V systeem 

Tractie
 Accu: geduwd aangezien het een zeer lichtgewicht machine betreft. 

Filtersysteem
 Standaard fi lter: cartridge fi lter  

Andere kenmerken
 Standaard borstels in polypropylene
 Urenteller op het display
 Ingebouwde acculader
 Externe batterij opladerplug

Optionele toebehoren (op aanvraag)

Bedieningspaneel
Beschermd en waterdicht 
bedieningspaneel met 
urenteller en batterij-
indicatie. 

Onderhoudsvriendelijk
Gemakkelijke toegang 
tot de binnenkant van de 
machine en de onderdelen, 
dankzij een eenvoudig te 
verwijderen beschermkap.

Nota: Standaard geleverd inclusief batterij (3.8006.BAAC00019)


