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Pack energia:
o Conjunto de baterias 72 Volt
o Autonomia: Até 11 horas
o Capacidade da bateria: 59 kW
o Tecnologia de bateria de Lítio
o Conjunto duplo de baterias (23 células)
o Dois porta baterias para colocação e retirada em
caso de manutenção
o Carregadores monofásico 230V, 18A-25A para carga
em 7 horas
Sistema de varredura:
o Nível de ruído operação: 74 dba a uma distância de 7
m
o Velocidade de 0 a 12 km/h
o Rotação infinitamente variável: Escovas e Turbina
o Duas escovas
o Escovas de deslocamento independente
o Largura de Limpeza variável: 1300mm - 1900mm
o Tubo de aspiração: 175mm
o Aba do aspirador ajustável
o Operação mediante um só interruptor
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Sistema de supressão de poeiras:
o Depósito de água: 121 L
o Jatos de água: por escova e à entrada do aspirador
o Sistema de filtragem de poeiras em 3 estágios:
- Placa ciclónica entrada lateral
- Filtro de rede em aço inoxidável
- Dois ciclones no topo do contentor antes da
saída do ar
Contentor de resíduos:
o Em alumínio com revestimento anti abrasão
o Capacidade útil: 0,75 m3
o Altura de descarga: 1400 mm
o Capacidade de carga: 300 kg
Sistema de tração/Transporte:
o Nível de ruído em trânsito: 59 dBA – medido a 7 m
o Velocidade de 0 a 25 km/h
o Direção apenas no eixo dianteiro
o Tração às rodas traseiras com diferencial
autoblocante
o Eixo central das rodas dianteiras com suspensão de
molas e amortecedores
Características da cabine:
o Nível de ruído em operação: 76 dBA
o Localização ergonómica dos comandos (interface
máquina/operador)
o Assento ajustável com suspensão e cinto de
Segurança de 3 pontos
o Rádio/Leitor de CD com MP3
o Direção assistida com ajuste da altura do volante e
buzina montada no volante
o Operação mediante um interruptor (modo de
varredura e trânsito)
o Total visibilidade através do vidro frontal e portas
laterais
o Ventilação total (abertura no tejadilho)
Medidas:
o Comprimento não superior 3,4 metros
o Largura não superior a 1,30 metros
o Altura não superior a 1,99 metros
o Distância entre eixos não superior a 1,5 metros
o Pneus 155/70 R12c 4.5
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