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 Technische gegevens Picobello 101 Picobello 151
 Werkbreedte met 1 zijborstel (mm) 700 700

 Werkbreedte met hoofdborstel (mm) 500 500

 Maximale capaciteit (m2/u) 2.100 2.100

 Aanbevolen werk snelheid (km/u) 3 3

 Capaciteit opvangbak vooraan (L) 26 26

 Capaciteit opvangbak achteraan (L) 4 4

 Ledigingssyteem Manueel Manueel

 Filtertype - Polyester patroonfi lter

 Aandrijving Manueel Manueel

 Stofafzuiging Neen Ja

 Standaardafmetingen (lxbxh) (mm) 1.296x824x937 1.296x824x937

 Maximum gewicht (kg) 25,5 25,5

 Technische gegevens Kobra 550ET Kobra 550ST
 Werkbreedte met 1 zijborstel (mm) 780 780

 Werkbreedte met hoofdborstel (mm) 550 550

 Maximale capaciteit (m2/u) 3.500 3.500

 Maximale snelheid (km/u) 4,5 4,5

 Capaciteit vuilcontainer (L) 40 40

 Ledigingssyteem Inzetbakken Inzetbakken

 Filterreinigingssysteem Mechanisch Mechanisch

 Filtertype Polyester fi lterzak Polyester fi lterzak

  USG Klasse USG Klasse

 Veegborstels Gemengd PPL zelf Gemengd PPL zelf

  zelfregelend zelfregelend

 Aandrijving Elektrisch Benzine

 Motor 12V Honda benzinemotor 4PK

 Standaardafmetingen (lxbxh) (mm) 1.555x835x980 1.555x835x980

 Maximum gewicht (kg) 118 99

 VEEGZUIGMACHINES
Het assortiment compacte walk-behind veegzuigmachines

Snel - Eenvoudig - Milieuvriendelijk

Applicatiemogelijkheden: voedingsindustrie, opslagplaatsen en depots, papierindustrie,  chemische bedrijven, shopping centers, parkings, grote 
hotels, houtproducenten, luchthavens, brouwerijen...

De Picobello 151 zorgt door zijn 
gepatenteerde stofafzuiging voor
een stofvrij veegresultaat. De 
geïntegreerde fi lter is water-
bestendig en kan eenvoudig 
worden gereinigd.

De opklapbare en in hoogte 
verstelbare zijborstel wordt 
aangedreven door een industriële
V-snaar en staat garant voor een 
optimale veegprestatie tot in de 
kleinste hoeken.

Alle bedieningscomponenten van 
de Kobra zijn binnen handbereik. 
Bovendien is door de in hoogte 
verstelbare beugel de machine 
comfortabel te bedienen voor elke 
gebruiker.

Het speciale slagvaste kunststof 
zorgt voor een optimale 
bescherming van de machine.

PICOBELLO KOBRA
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Gebruiksvriendelijk - Bedrijfszeker - Stofvrij ecology meets economy

PICOBELLO KOBRA

De Picobello 101 vermindert tot 10x de nodige werktijd t.o.v. de traditionele bezem.
De Picobello 151 is met zijn batterijloze stofafzuiging uitermate geschikt voor binnengebruik.

De Kobra is de stofvrije krachtpatser van de walk behind machines.

Verkrijgbaar in twee modellen:
Picobello 101
Picobello 151 (met stofafzuiging)

Verkrijgbaar in 2 versies:
Batterijen: maximale looptijd: 1h20
Benzine: Honda 4pK

Werkbreedte 
met zijborstel: 

700mm

Werkbreedte 
met zijborstel: 

780mm

Opklapbare zijborstel

Mechanisch bediende 
zijborstel

Zelfregelende centrale borstel 
met gemengd PPL

Opvangbak voor grof vuil: 26L

Regelbare centrale borstel
Stofafzuiging (zonder 
batterijen) op de 151

Geschikt voor oppervlakten 
van 200m² tot 3.000m²

Speciale slagvaste 
kunststof

In hoogte verstelbare duwbeugel 
voor een optimale ergonomie

In hoogte verstelbaar stuurbeugel
 voor een optimale ergonomie

Traploos 
regelbare

tractie

Eenvoudige bediening 
van de groot vuil flap

Geschikt voor oppervlakten 
van 800m² tot 4.000m²

Opvangbak voor fijn stof: 4L

Vuilcontainer 
met inzetbakken: 

40L

Grote aandrijfwielen en 
tandwieloverbrenging 

zorgen voor een 
optimaal veegresultaat, 

ook bij lage snelheid


