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MP VORAX 340 
Ηλεκτρικά οδηγούμενη σκούπα/σάρωθρο με τον χειριστή να μπορείνα βρίσκεται είτε επάνω στο όχημα ή πεζός,  κατάλληλη 
για τον δρόμο, για τα πεζοδρόμια αλλά και για κλειστούς χώρους. Ο απλός και αποδοτικός σχεδιασμός τους ανταποκρίνεται 
απόλυτα στις προσδοκίες των δήμων, των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, των εταιρειών καθαρισμού, των βιομηχανιών, 

των logistics και διαχείρισης στάθμευσης. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Είδος κίνησης Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο με onboard χειριστή 

Ισχύ / Τάση ηλεκτρικού μοτέρ κίνησης 1500W / 24V 

Μέγιστη Ταχύτητα Εμπρός / Όπισθεν Εμπρός: 6km/h   //  Πίσω: 3km/h 

Είδος μπαταρίας Lead Acid ανοικτού τύπου ή GEL κλειστού τύπου  

Αυτονομία 8 έως 16 ώρες αναλόγως την χρήση 

Χρόνος φόρτισης 8 έως 10 ώρες με τις Lead Acid ή τις GEL μπαταρίες 

Ισχύ / Τάση ηλεκτρικού μοτέρ αναρρόφησης 2000W / 24V 

Μέγιστη αναρριχητική ικανότητα 25% 

Χωρητικότητα κάδου 240 λίτρα / αποσπώμενος 

Τροχοί εμπρός / πίσω Μεγάλοι τροχοί  -  2 μπροστά &  2 πίσω 

Διάμετρος Σωλήνα Αναρροφητήρα 100mm (125mm κατόπιν αιτήματος) 

Επίπεδό Θορύβου 55db(A) 

Διαστάσεις (Π x Μ x Υ σε mm)  /  Βάρος 750 x 2100 x 1500  // 365 kg 

100% Ηλεκτρικό 
0% εκπομπές CO2 
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STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ VORAX 340 

 Εργονομική Χειρολαβή και ειδική βάση για σκούπα και φαράσι. 

 Επιλέγει ο χειριστής αν θέλει να οδηγεί την σκούπα επάνω (όρθιος) ή πεζός πάντα με ηλεκτρική υποβοήθηση!!! 

 Φίλτρο υψηλής απόδοσης F9 (κατακρατεί την σκόνη κατά 99% ακόμα και στα 0.5micron) με την μεγαλύτερη 

επιφάνεια φίλτρου στην κατηγορία του ίση με 30m2  

 Χαμηλό επίπεδο θορύβου στα 55db(A) … σχεδόν αθόρυβο!!!  

 Φανός προειδοποίησής τοποθετημένος σε υψηλό σημείο για να είναι ευδιάκριτος 360ο  

 Standard κάδος 240 λίτρων πολύ εύκολα αποσπώμενος.  

 Προσωπικό ντουλαπάκι με κλειδαριά μεγάλης χωρητικότητας 

 LCD οθόνη με ένδειξη στάθμης της μπαταρίας. Στο 80% του επιπέδου της μπαταρίας σταματάει ο αναρροφητήρας 

για να μπορέσει να γυρίσει ο χειριστής στη βάση του με ασφάλεια ώστε να επαναφόρτιση την σκούπα.  

 Μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης με αυτόματο σύστημα αναπλήρωσης υγρών.  

 Αμφιδέξιο σύστημα λαβής με αυτόματο σύστημα anti-crushing για αποφυγή ατυχημάτων  

 Ανακλαστικές λωρίδες περιμετρικά του μηχανήματος. 

 Πυροσβεστήρας με πιστοποίηση CE και σύμφωνα με το ΝF Standard. 

 
 

         
 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ VORAX 340 

 Ειδικός ηλεκτρικό αναδευτήρας για τον καθαρισμό του φίλτρου ώστε να μην απαιτείται να καθαρίζεται 

καθημερινά αλλά κάθε 2-3 μέρες. 

 Καταπακτή στο άνω μέρος και εναπόθεση μεγάλων σκουπιδιών ακόμα και όταν λειτουργεί ο αναρροφητήρας.  

 Led Φωτισμός για βραδινή εργασία και πίσω φωτισμός LED σε κόκκινο χρώμα (για πάρκινγκ) 

 Σύστημα ψεκασμού εσωτερικά του κάδου για καλύτερη απολύμανση αλλά και την αποφυγή της δυσοσμίας 

 Ειδικό ΚΙΤ με εξωτερικό ψεκαστήρα υπό πίεση για τον βαθύτερο καθαρισμό του δαπέδου αλλά και βαθιάς 

απολύμανσης  

 Ειδικό ΚΙΤ που τοποθετείται στο ακροφύσιο και βοηθάει στο κόψιμο των παρασίτων και των χορταριών αλλά και 

στην καλύτερη αναρρόφηση τους 

 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης 

 GPS για την ανίχνευση του μηχανήματος εφόσον χαθεί / κλαπεί  
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