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Σεπτέμβριος 2018 | Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΑΝΑρρΟφηση 
Κεφαλή αναρρόφησης επάνω στο δοχείο απορριμμάτων με πλέγμα για 
αποφυγή βουλώματος από πλαστικές σακούλες, χαρτί, φύλλα κτλ.
ΠίΕση ΑΝΑρρΟφησησ 
> 25 mbar
ΚίΝηΤηρΕσ ΚΑί ΤΑση 
Κινητήρας κίνησης ισχύος 0.85 kW (Σταθερού Μαγνήτη Συνεχούς 
Ρεύματος με ενσωματωμένο χειρόφρενο), και 1,5 kW (Συνεχούς 
Ρεύματος χωρίς ψήκτρες) για την φτερωτή αναρρόφησης, Τάση 36 V.
ΚίΝηΤηρίΟί ΤρΟχΟί 
10 λινών. Βιομηχανικού τύπου. Αδιάτρητοι. 
ΠΛΑΤΟσ
Μέγιστο συνολικό πλάτος 780 mm 
ΕΠίΠΕδΟ φΟρΤίσησ 
Όργανο με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας και επίπεδο 
φόρτισης μπαταρίας (για τον κινητήρα αναρρόφησης και τον κινητήρα 
κίνησης). 
ΑγωγΟσ ΑΝΑρρΟφησησ 
Διάμετρος 125 mm. Υλικό φάιμπεργκλας, βάρος 1.5 kg 
σΑσί 
Ιδιαίτερα ανθεκτικής κατασκευής, με μηχανική συγκόλληση, 
ηλεκτροστατική βαφή. 
ΤΑχύΤηΤΑ ΚίΝησησ 
Γρήγορη και Αργή λειτουργία από την λαβή καθοδήγησης.
Γρήγορη λειτουργία: 0 – 6 km/h εμπρόσθια κίνηση, και 0 – 3 km/h 
οπισθοπορεία.
Αργή λειτουργία: 0 – 3 km/h εμπρόσθια κίνηση και οπισθοπορεία.
φΟρΤίσΤησ σύσσωρΕύΤωΝ 
Τάση λειτουργίας: 230 V, Τάση εξόδου: 36 V, Χωρητικότητα: 25Ah. 
σύσσωρΕύΤΕσ 
Μολύβδου 36 V (6 τεμ. Χ 6 V). Διάρκεια λειτουργίας: 215 Αh (5 h), 260 
Ah (20 h) 8 – 16 ώρες αναλόγως της χρήσης.
φρΕΝΟ σΤΑθΜΕύσησ 
> 180 Νm με χειροκίνητο μοχλό. Αποτελεσματικό και σε μεγάλες κλίσεις.
ΚίΝηση ΜηχΑΝηΜΑΤΟσ
Δυνατότητα μετακίνησης του μηχανήματος και με τον ηλεκτροκινητήρα 
εκτός λειτουργίας.
σύσΤηΜΑ ΝΕρΟύ  
Ηλεκτρική αντλία, διαλειμματικός ψεκασμός στον χώρο των 
απορριμμάτων, δοχείο νερού 10 lit.
φίΛΤρΑρίσΜΑ σΚΟΝησ
Φίλτρο σκόνης επιφάνειας 18 m². Διπλά φίλτρα αέρος.
ΜΟχΛΟσ Οδηγησησ 
Αμφιδέξιο χειριστήριο με αυτόματη επαναφορά στη θέση ηρεμίας. 
Επιπλέον ασφάλεια με έλεγχο της λειτουργίας από τη λαβή. 
ΠίΕσΤίΚΟσ δίΑΚΟΠΤησ ΕΚΤΑΚΤΟύ ΑΝΑγΚησ 
Κεντρικός διακόπτης πάνω στο μοχλό οδήγησης. 
ΚύΚΛΟσ σΤρΟφησ 
Εμπρόσθιοι τροχοί πλήρως αρθρωτοί κατευθυντήριοι
ΜΕγίσΤΟ βΑρΟσ σΑρωθρΟύ
420 kg σε κατάσταση λειτουργίας
ΑΜΑξωΜΑ 
Πολυεστερικό σώμα, εύκολα ανοιγόμενο για πρόσβαση σε εξαρτήματα 
που χρήζουν συντήρησης.
ΝΤΟύΛΑΠΑΚί 
Διαστάσεις: 13 cm x 20 cm x 30 cm 
χωρηΤίΚΟΤηΤΑ δΟχΕίΟύ ΑΠΟρρίΜΜΑΤωΝ
Στάνταρ 240 lit 
ΜΕγίσΤη ΚΛίση ΜΕ φΟρΤίΟ
25%

ΠΕρίγρΑφη                                                          ΜΕγΕθΟσ 
Κινητήρας κίνησης                                            36 V DC / 0,85 kW 
Κινητήρας αναρρόφησης                                 36 V DC / 1,5   kW 
  ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (άψηκτρος) 
Διάρκεια λειτουργίας                              8 – 16 ώρες (αναλόγως της χρήσης) 
Πίεση αναρρόφησης  25 mbar 
Ταχύτητα (γρήγορη και αργή λειτουργία)      Γρήγορη=6 km/h, Αργή=3 km/h 
Κεντρικός διακόπτης πάνω στο 
μοχλό οδήγησης.      Ναι
Γρήγορη-αργή λειτουργία πάνω στο 
μοχλό οδήγησης   Ναι 
Φρένο στάθμευσης                                           Ναι (> 180 Nm)
Χειροκίνητος μοχλός στο φρένο στάθμευσης     Ναι 
Δυνατότητα μετακίνησης του μηχανήματος  
και με τον ηλεκτροκινητήρα εκτός λειτουργίας Ναι 
Αμφιδέξιο χειριστήριο με αυτόματη   
επαναφορά στη θέση ηρεμίας.                          Ναι (θέση αυτόματης
  διακοπής λειτουργίας) 
Μέγιστο βάρος λειτουργίας                             420 Kg 
Διακόπτης εκτάκτου ανάγκης
στον πίνακα ελέγχου         Ναι 
Απευθείας αναρρόφηση στον 
στάνταρ σάκο 240 lit  Ναι 
Αναλυτικός κατάλογος ανταλλακτικών 
με πληρότητα 100%                                       Ναι 
Ελκτική ισχύς/βάρος λειτουργίας                   2 Watt/Kg 
Τύπος αμαξώματος  Πολυεστέρας
Δοχείο απορριμμάτων Στάνταρ 240 lit
Συσσωρευτές  Μολύβδου: 8 – 16 ώρες   
  αναλόγως της χρήσης και του   
  τύπου συσσωρευτών
Διαστάσεις   Π 780 x Μ 1480 x Υ 1760  
Κατευθυντήριος εμπρός τροχός                    Ναι 
Αμφιδέξιος μοχλός οδήγησης (για 
αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χειριστές)  Ναι 
Ελαστικά αδιάτρητα (σε τροχούς βιομηχανικού 
τύπου και ρουλεμάν κλειστού τύπου)            Ναι 
Ένδειξη στάθμης φόρτισης και Ναι (χρόνος για τον κινητήρα
υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας             αναρρόφησης και τον κινητήριο)
Αυτόματο χειρόφρενο που διευκολύνει 
τη στάθμευση, ακόμη και σε μεγάλες κλίσεις      Ναι 
Φίλτρο σκόνης                                                18 m² 
Προστατευτικό πλέγμα για την αποφυγή 
βουλώματος από πλαστικά, φύλλα κτλ.  Ναι 
Αποθηκευτικό ντουλάπι με κλειδαριά           Ναι 
Διπλή ηχομόνωση για σχεδόν μηδενικό 
επίπεδο θορύβου λειτουργίας                      Ναι 
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο Green Machines.
www.greenmachines.com


