
KOBRA

VEEGZUIGMACHINES

DE KRACHTPATSER VAN DE 
WALK BEHIND MACHINES



KOBRA
KOBRA

Verkrijgbaar in 2 versies: ofwel 
met batterijen ofwel met een 
Honda motor van 4 PK. De stille, 
elektrische versie is uitermate 
geschikt voor binnengebruik.

De Kobra heeft een centrale 
borstel van 550 mm, een totale 
veegbreedte van 780 mm en een 
totale veegcapaciteit van 3.510 
m²/u.

Dankzij de gemixte PPL 
borstelharen kunnen zelfs de 
stoffigste en meest ongelijke 
vloeren grondig gereinigd 
worden. 

De Kobra levert schone vloeren 
die effectief (99,9%) stofvrij zijn 
door de optimale stofafzuiging 
en een ultra efficiënte polyester 
filterzak. Deze filter heeft een 
maximale levensduur en vergt 
minimaal onderhoud.

De Kobra zit boordevol functies 
voor optimale prestaties!

DE KOBRA IS EEN WALK 
BEHIND VEEGMACHINE 
UITERMATE GESCHIKT VOOR 
HET EFFICIËNT VEGEN VAN 
KLEINE TOT MIDDELGROTE 
OPPERVLAKTEN.

BIJZONDERE KENMERKEN

• CENTRALE BORSTEL IN PPL, GEMENGDE 
BORSTELHAREN

• ZIJBORSTEL IN PPL
• TRAPLOOS REGELBARE TRACTIE
• SPECIAAL SLAGVAST KUNSTSTOF VOOR 

EEN OPTIMALE BESCHERMING VAN DE 
MACHINE

• KAP MET SCHARNIEREN UIT SLAGVAST 
KUNSTSTOF

• EENVOUDIGE BEDIENING VAN DE GROF 
VUIL FLAP

• VUILCONTAINER MET INZETBAKKEN OP 
WIELEN

• IN HOOGTE VERSTELBARE STUURBEUGEL
• PARKEERREM
• EFFICIËNT, MECHANISCH  

FILTERREINIGINGSSYSTEEM 

De centrale en de zijborstel 
kunnen snel en eenvoudig 
vervangen worden.

Het bedieningspaneel bevindt 
zich boven op de machine en 
is eenvoudig in gebruik. Men 
kan hiermee het zuigsysteem 
in- of uitschakelen, de zijborstels 
bedienen en de machine activeren 
met een sleutelschakelaar.



KOBRA

De veegzuigmachine is voorzien 
van een voorflap liftsysteem voor 
de opname van grof vuil.

De centrale en de zijborstel 
kunnen snel en eenvoudig 
vervangen worden.

De stuurbeugel is in hoogte 
verstelbaar voor een optimale 
ergonomie van de gebruiker.

Hendel voor activering 
van de traploos regelbare 
tractie.

Het bedieningspaneel bevindt 
zich boven op de machine en 
is eenvoudig in gebruik. Men 
kan hiermee het zuigsysteem 
in- of uitschakelen, de zijborstels 
bedienen en de machine activeren 
met een sleutelschakelaar.

Het speciale, slagvaste kunststof 
zorgt voor een optimale bescherming 
van de machine.

Fijn stof zal worden gefilterd door 
een polyester filterpatroon (klasse 
S), welke voor een perfecte filtering 
zorgt (99,9%) en een veel langere 
levensduur heeft dan traditionele 
filters. De filter kan worden gereinigd 
gedurende de veegwerkzaamheden 
door een efficiënt mechanisch 
filterreinigingssysteem.

De grote, achterste vuilcontainer 
zorgt voor een grote opvangcapaciteit. 
Deze is uitgerust met wielen, een 
makkelijke bedieningshendel en 
uitneembare inzetbakken (optioneel) 
voor een snelle en eenvoudige 
lediging.
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AUTHORIZED DEALER

BESCHIKBARE VERSIES
KOBRA SH - met Honda benzinemotor
KOBRA EB - op batterijen

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Industriële sites, scholen, kantoren, kerkelijke gebouwen, ziekenhuizen, 
openbare gebouwen, luchthavens, havens, shopping centra, logistieke 
opslagplaatsen en depots, schoonmaakbedrijven, ed.

GESCHIKTE REINIGINGSOPPERVLAKKEN
keramische tegels, marmer, cement/beton, linoleum, antislip vloeren, 
porseleinen tegels, ed.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN KOBRA EB KOBRA SH

Werkbreedte met zijborstel 780 mm 780 mm

Werkbreedte met hoofdborstel 550 mm 550 mm

Capaciteit vuilcontainer 40 L 40 L

Voorwaartse snelheid   4,5 km/u 4,5 km/u

Maximale capaciteit 3.510 m²/u 3.510 m²/u

Filter type polyester filterzak polyester filterzak

Aandrijving zelftractie zelftractie

Motor 1 x 12 V - 600 W Honda 4 PK

Batterijen 12 V -

Gewicht (met  batterij) 117 kg 98 kg

Afmetingen (met borstels) (lxbxh) 1.555 x 835 x 980 mm 1.555 x 835 x 980 mm

OPTIES

* Filter klasse M
* Uitneembare inzetbakken
* Tapijtreinigingskit
* Urenteller

GEAUTORISEERDE DEALER

ecology meets economy

EUREKA BENELUX
(onderdeel van Kathagen N.V te Bree)

www.eureka-floorcare.nl • info@eureka-floorcare.nl
www.eureka-floorcare.be • info@eureka-floorcare.be

Exclusief invoerder van schrob- en veegmachines van Eureka 
S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com


