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XTREMA

De hydraulische aandrijving, 
containerlift, borstels en afzuiging 
zorgen ervoor dat de Xtrema de vuilste 
vloeren snel en efficiënt veegt en dat 
het onderhoud van de machine snelle 
routine is.

ZEER WENDBAAR
De compactheid en de draaicirkel van 
1.600 mm maken de machine uitermate 
geschikt voor het vegen van smalle 
gangen en plaatsen waar traditionele, 
grote machines niet kunnen komen.

EFFICIËNTE AANDRIJVING
De hydraulische aandrijving op het 
voorwiel laat toe om hellingen tot 20% te 
kunnen beklimmen. De krachtige Kubota 
motor heeft een wereldwijd servicenet. 
Met meer PK’s zorgt de watergekoelde 
tweecilinder voor betere prestaties en 
een langere levensduur.

ULTRA VEEGCAPACITEIT
Om de borstel geschikt te maken voor 
alle vloeren en vervuiling is hij uitgerust 
met 3 verschillende soorten haren. De 
borsteldruk is instelbaar.

DE XTREMA IS EEN COMPACTE, 
VOLLEDIG HYDRAULISCHE 
HOOGDUMP VEEGMACHINE 
VOOR HET VEGEN VAN ZOWEL 
DRUKKE GEBIEDEN ALS GROTE 
RUIMTES. 
DE CENTRALE BORSTEL HEEFT 
EEN WERKBREEDTE VAN 800 
MM. DEZE VEEGMACHINE 
HEEFT EEN TOTALE 
WERKBREEDTE VAN 1.400 MM 
EN BEREIKT EEN MAXIMALE 
CAPACITEIT VAN 12.600 M2/U 
BIJ VOLLE SNELHEID.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

• ACHTERSTE VUILCONTAINER MET 
HOOGDUMP LEDIGINGSSYSTEEM

• BORSTEL VERVANGEN ZONDER 
GEREEDSCHAP

• INTREKBARE ZIJBORSTEL

• AFNEEMBARE ZIJPANELEN

• STALEN BUMPER

• PLOYESTER FILTERZAK, KLASSE L

• ELEKTRISCHE FILTERSCHUDDER

• KOPLAMPEN

• VACUUM VOORFILTER

• VOLRUBBEREN,  
STREEPVRIJE  BANDEN

Het in hoogte verstelbaar, hydraulisch 
ledigingssysteem (tot 1.350 mm) zit aan de 
achterzijde van de machine. De vuilcontainer 
heeft een capaciteit van maar liefst 150 liter.

Sterk, hydraulisch 
aandrijfsysteem met 
variabele snelheid 
gecontroleerd tot 9 km/u,
met twee pedalen(Fwd & rev).

De Xtrema is voorzien van een polyester 
filterzak voor een uitstekende opname 
van fijn stof. Deze filter heeft een langere 
levensduur dan traditionele filters. Een sterk 
filterreinigingssysteem zorgt ervoor dat de 
filter gereinigd wordt zonder hem te moeten 
verwijderen.

Door de eenvoudige 
bedieningselementen kan de 
gebruiker zich focussen op 
zijn prestaties en dus sneller 
en efficiënter werken.

De centrale borstel kan eenvoudig vervangen 
worden zonder het gebruik van gereedschap, 
net zoals de stoffilter. Alle onderdelen en 
motoren zijn gemakkelijk bereikbaar voor 
onderhoud aangezien zowel de zij-, boven- en 
achterpanelen volledig geopend kunnen worden.

De Xtrema is ook verkrijgbaar 
in de batterij versie. Deze 
is vooral geschikt voor 
binnengebruik.

De borsteldruk op de vloer 
kan worden aangepast 
tijdens het werk. Dit 
wordt gedaan door een 
exclusieve precisiebediening 
gepositioneerd op het 
dashboard.
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BIJZONDERE KENMERKEN

• Complete set lichten
• Audio/visuele back-up alarmen
• Cabinekit
• PVC windscherm
• Linker zijborstelkit
• Automatisch filterreinigingssysteem
• Zwaailichten (standaard in EU landen)
• Filter klasse M

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  XTREMA EB XTREMA DK

Werkbreedte met 2 zijborstels             1.400 mm 1.400 mm

Werkbreedte met 1 zijborstel                   800 mm 800 mm

Capaciteit vuilcontainer                  150 kg 150 kg

Maximale hydraulische ledigingshoogte   1.360 mm 1.360 mm

Voorwaartse snelheid     8,00 km/u         9,00 km/u         

Maximale capaciteit         11.200 m²/u     12.600 m²/u     

Filtertype polyester filterzak  polyester filterzak  

Aandrijving elektrisch hydraulisch

Tractiemotor   24 V - 900 W hydraulisch

Hoofdmotor 1 x 24 V - 2.000 W Kubota 14 PK

Batterijen 1 x 24 V  - 

Gewicht met batterij 920 kg 785 kg

Afmetingen met borstels  (l x b x h)    1.400 x 1.695 x 1.480 mm 1.400 x 1.695 x 1.480 mm

BESCHIKBARE VERSIES
XTREMA DK met watergekoelde, tweecilinder dieselmotor
XTREMA EB met batterij 24 V

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

Bezoek onze website:    

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


