BIJZONDERE KENMERKEN
• Homologatiekit voor weggebruik
• Zwaailicht
(standard in EU-landen)
• Stofafdichting voor zijborstels
• Passagierskooi met zwaailicht
• Complete cabinekit uit PVC
• Linker zijborstelkit

• Windscherm in polycarbonaat met
ruitenwisser
• Zwaailicht bij achterwaarts rijden
• Complete set lichten
• Zijspiegel
• Geveerde zetel
• Tapijtreinigingsset
• Luchtslang

VEEGZUIGMACHINES

DE MAGNUM HD IS DE NIEUWSTE SPELER
IN HET SEGMENT VAN DE HYDRAULISCHE
HOOGDUMP VEEGZUIGMACHINES.

BESCHIKBARE VERSIES
MAGNUM HDK met watergekoelde, 3 cilinder Kubota diesel motor
MAGNUM LPG met LPG/benzine aandrijving
MAGNUM EB met batterij 36 V

De Magnum levert optimale prestaties
dankzij een volledige hydraulische
energie boost, een betere productiviteit
en duurzaamheid, een optimaler
filtersysteem en een verbeterd
rijcomfort.

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

Alle specificaties zijn zorgvuldig
gekozen om zelfs de meest
veeleisende gebruiker tevreden te
stellen:
• STERKTE
• VERMOGEN
• WENDBAARHEID
• GEBRUIKSGEMAK
• ERGONOMIE
• LAGE GEBRUIKSKOST

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

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MAGNUM HDK

MAGNUM GPL

Werkbreedte met 2 zijborstels

1.560 mm

1.560 mm

N/A

Werkbreedte met 1 zijborstel

1.250 mm

1.250 mm

1.250 mm

902 mm

902 mm

902 mm

Werkbreedte met hoofdborstel
Capaciteit vuilcontainer
Maximale hydraulische ledigingshoogte
Voorwaartse snelheid

MAGNUM EB

236 L

236 L

236 L

1.540 mm

1.540 mm

1.540 mm

12 km/u

11,5 km/u

10 km/u

18.720 m²/u

17.940 m²/u

12.500 m²/u

polyester filterzak

polyester filterzak

polyester filterzak

Aandrijving

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch

Tractiemotor

hydraulisch

hydraulisch

hydraulisch

Maximale capaciteit
Filtertype

Kubota Diesel 20,6 Kubota LPG 29,5 PK
PK

Motor
Batterijen
Gewicht (met batterij)

1 x 36 V - 1.800 W

-

-

36 V

1.175 kg

1.163 kg

1.386 kg

Afmetingen - met borstels (l x b x h) 1.560x2.380x1.900 mm 1.560x2.380x1.900 mm 1.560x2.380x1.900 mm

GEAUTORISEERDE DEALER
EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
ecology meets economfax
y +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
EUREKA BENELUX www.eurekasweepers.com
(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
Bezoek onze
website:
S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com

GEAUTORISEERDE DEALER

MAGNUM HD

KRACHTIG, EFFICIËNT,
BEDRIJFSZEKER

STERK, ZEER STERK!

De Magnum is uitzonderlijk sterk gebouwd om
in de zwaarste toepassingen te worden ingezet.
De krachtige Kubota motor (3-cylinders, 20,6 PK
en watergekoeld) zorgt voor een betrouwbare
werking, betere prestaties en een langere
levensduur.

PRODUCTIEF, ZEER PRODUCTIEF!

Door de volledig hydraulische tractie, het
container liftsysteem, de borstels en de vacuüm
ventilator kan de Magnum HDK ingezet worden
voor het zeer snel reinigen van de vuilste vloeren.
Meer vermogen zorgt voor een hogere
operationele snelheid, wat zich vertaalt in een
hogere productiviteit: een indrukwekkende 18.720
m²/u op volle snelheid (12 km u)!

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
• HYDRAULISCH
LEDIGINGSSYSTEEM

• PLOYESTER FILTERZAK MET
LANGE LEVENSDUUR

• AUTOMATISCHE

De Magnum is standaard uitgerust met een
polyester filterzak, klasse L, voor een efficiënte
opname van fijn stof. Deze antistatische,
uitwasbare filter heeft een veel langere
levensduur dan alle andere traditionele filters. De
veegmachine is standaard voorzien van een zeer
efficiënte, automatische filterreiniging zodat er
altijd optimale zuigkracht geleverd wordt.

De cabinekit is uitgerust
met een afdak voor een
optimale veiligheid van de
gebruiker.

TS

Hydraulisch ledigingssysteem:
De vuilcontainer vooraan aan de
machine kan hydraulisch geledigd
worden tot een hoogte van 1.540 mm
en past zich automatisch aan voor de
opname van grof vuil.

Total Steel

FILTERSCHUDDER

• BORSTEL VERVANGEN
ZONDER GEREEDSCHAP

• INTREKBARE ZIJBORSTEL
• COMPLETE KOPLAMPEN SET
• GELUIDSALARM BIJ

EFFICIENT, ZEER EFFICIENT!

Alle onderdelen en motoren zijn gemakkelijk
bereikbaar voor onderhoud aangezien zowel
de zij-, boven- en achterpanelen volledig
geopend kunnen worden.
Batterijen (EB-versie) kunnen eenvoudig en
snel worden vervangen door een batterij
trolley gemonteerd op rollagers.

ACHTERUIT RIJDEN

De benzine versie is ook
aangepast voor gebruik met
LPG.
Het is dus mogelijk om met
dezelfde machine zowel
binnen als buiten te werken.

De Magnum is standaard uitgerust
met een polyester filterzak, klasse
L, voor een optimale opname van
fijn stof en bovendien heeft deze
filter een langere levensduur dan
andere traditionele filters.

• UNIEK LUCHTFILTERSYSTEEM
VAN CYCLOON MOTOR

• VOLRUBBEREN, STREEPVRIJE
BANDEN

• ZWEVENDE VUILCONTAINER

WENDBAAR, ZEER WENDBAAR!

Dankzij de compacte vorm is de Magnum uiterst
wendbaar in smalle ruimtes. Door de grote wielen
kan de veegmachine efficiënt werken op oneffen
vloeren, hellingen en verhardingen.
Controle van de bandendruk en het herstellen van
een platte band vallen weg dankzij de volrubberen
banden.

EENVOUDIG, ZEER EENVOUDIG

Alle bedieningselementen zijn ergonomisch
ingedeeld binnen handbereik van de bestuurder
en duidelijk aangegeven. Bovendien zijn alle
onderdelen en motoren gemakkelijk bereikbaar
voor onderhoud aangezien zowel de zij-,
boven- en achterpanelen volledig geopend
kunnen worden.

MAGNUM
HD

De hoofd- en zijborstel
kunnen eenvoudig
vervangen worden zonder
gereedschap.

De hoofdborstel zweeft over oneffen
vloeren en corrigeert zichzelf automatisch. Dankzij het “Multi Bristle”
systeem bereikt de hoofdborstel uitstekende prestaties op elk vloertype.

Een stalen chassis beschermt
de machine tijdens het gebruik.

TS

Total Steel

