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De werkbreedte van 1.200 mm 
met 2 zijborstels en de snelle 
werksnelheid leveren een maximale 
veegcapaciteit van 10.140 m²/u.

Door zijn compacte vorm en kleine 
draaicirkel (1.000 mm) is de Rider 
ook geschikt om te vegen in hoeken 
en in smalle ruimtes waar andere 
grotere veegmachines niet kunnen 
komen.

De grote filter (4 m²) maakt het 
mogelijk om efficiënt te vegen, zelfs 
in de meest stoffige omgevingen.

DE NIEUWE RIDER 1201 IS EEN 
COMBINATIE VAN TECHNOLOGIE 
EN INNOVATIE VOOR HET SNEL 
EN COMFORTABEL VEGEN VAN 
GROTE OPPERVLAKTES MET 
LAGE GEBRUIKSKOSTEN.

De Rider 1201 is minstens 30x sneller dan manueel 
vegen met een traditionele bezem. Bovendien veegt 
de  Rider efficiënter en houdt hij het stof onder 
controle.

Totaal zicht, intuïtieve en ergonomische bediening 
en een compact ontwerp: de Rider 1201 is zeer 
wendbaar en dus uitermate geschikt voor het reinigen 
in drukke gebieden.

De robuuste metalen structuur
gecombineerd met een epoxy gelakt chassis
biedt extra bescherming tegen stoten.
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DOOR ZIJN COMPACTE VORM EN KLEINE 
DRAAICIRKEL (1.000 MM) IS DEZE 
MACHINE GESCHIKT OM TE VEGEN 
IN HOEKEN EN IN ANDERE SMALLE 
RUIMTES WAAR TRADITIONELE, 
GROTERE MACHINES NIET 
KUNNEN GERAKEN. 

De grote vuilcontainer (85 L)
vermindert de “down-time tijd” 
en verhoogt de productiviteit, 
de Rider 1201 kan draaien voor 
lange periodes zonder dat de 
vuilcontainer geledigd moet 
worden. Bovendien is deze 
voorzien van wielen en een handig 
handvat voor een gemakkelijk 
transport naar de stortplaats.

De zwaailichten zorgen voor 
de veiligheid van de mensen 
die werken in de buurt van de 
machine.

De batterij aangedreven versie
biedt een langere looptijd voor meer productiviteit. 
Aangezien het deksel opgetild kan worden, zijn alle 
onderdelen zoals batterijcompartiment en de motoren 
eenvoudig bereikbaar voor onderhoud.

De vlottende, zelfregelende hoofdborstel kan snel 
worden aangepast of vervangen zonder gereedschap, 
en de intrekbare, anti-shock zijborstels zorgen voor 
een maximale reinigingsefficiëntie op ruwe of ongelijke 
vloeren.
De MultiBristle hoofdborstel heeft een breedte van 70 cm 
en twee soorten haren voor de optimale opname van zowel 
fijn stof als  grof vuil.

Door de intrekbare, anti-shock 
zijborstels
(AMSD systeem - een 
Eureka-patent)  kan de Rider 
1201 vegen in krappe ruimtes 
en onder low profile objecten.

De Rider is uitgerust met een polyester filterzak voor 
het efficiënt opnemen van fijn stof. Deze antistatische en 
uitwasbare filter heeft een langere levensduur dan andere 
traditionele filters. De filter wordt automatisch gereinigd 
door middel van de efficiënte filterschudder.

Een flap voor grof vuil 
is geïnstalleerd aan de 
voorzijde van de borstel en 
is gemakkelijk te openen 
vanaf de zitplaats van de 
bestuurder voor de opname 
van grof vuil.

Alle bedieningselementen zijn eenvoudig 
te gebruiken en ergonomisch ontworpen. 
Het dashboard bevat: één enkel pedaal 
om de voorwaartse en achterwaartse 
snelheid te regelen; hendels op het 
dashboard om de hoofd- en zijborstels 
te verhogen of te verlagen, de bediening 
van de filterschudder en de vacuüm 
afsluitfunctie; die kan worden geactiveerd 
bij het vegen op natte vloeren.

Het exclusieve AFC-systeem
(Centrifugale wrijving)
voor eenvoudiger, sneller
en veiliger starten van de motor.

HONDA MOTOR VERSIE
Deze benzine versie wordt hydraulisch aangedreven 
op de voorwielen voor een optimale wendbaarheid 
en kracht. Hierdoor kan de Rider ook efficiënt vegen 
op steile hellingen. De krachtige Honda motor van 
6,5 PK heeft een wereldwijd servicenet. Meer PK’s 
voor betere prestaties en een langere levensduur.

BATTERIJ VERSIE
Deze machine is uiterst geschikt voor 
binnengebruik door de stille elektrische maar 
tegelijkertijd krachtige aandrijving.

Met de optionele, 
ingebouwde stofzuiger
kunnen randen/boorden en 
andere moeilijk toegankelijke 
plaatsen toch gereinigd 
worden.

Een sterk, stalen chassis en 
robuuste schokdempers 
beschermen de machine 
tegen eventuele stoten/
botsingen tijdens het gebruik.
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EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32  
35013 Cittadella PD ITALY   
tel +39 049 9481800   
fax +39 049 9481899   
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com   

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN RIDER EB RIDER SH

Werkbreedte met 2 zijborstels  1.200 mm 1.200 mm

Werkbreedte met hoofdborstel 700 mm 700 mm

Capaciteit vuilcontainer        85 L 85 L

Voorwaartse snelheid    7,70 km/u     8,45 km/u     

Maximale capaciteit 9.680 m²/h 10.140 m²/h

Filtertype polyester filterzak      polyester filterzak      

Aandrijving elektrisch hydraulisch

Motor 1 x 24 V – 1200 W Honda 6,5 PK

Batterijen 24 V -

Gewicht met batterij        426 kg 340 kg

Afmetingen zonder borstels (l x b x h) 1.545 x 1.210 x 1.250 mm 1.545 x 1.210 x 1.250 mm

BIJZONDERE KENMERKEN
• 24 V stofzuiger kit
• Inzetbakken voor de vuilcontainer
• Linker zijborstel kit
• Katalysator
• Beeper voor achterwaartse snelheid
• Extra bumper
• Filter klasse M
• Tapijtreinigingsset
• Urenteller

BESCHIKBARE VERSIES
RIDER 1201 SH met Honda benzine motor
RIDER 1201 EB met batterij

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.

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


