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 Technische gegevens Tigra Compact 1150 S Compact 1150 E
 Werkbreedte met 2 zijborstels (mm) 1.055 1.150 1.150

 Werkbreedte met 1 zijborstel (mm) 850 950 950

 Werkbreedte met hoofdborstel (mm) 650 700 700

 Maximale capaciteit (m2/u) 5.486 7.820 7.130

 Maximale snelheid (km/u) 5,2 6,8 6,5

 Draaicirkel (mm) 950 1.000 1.000

 Capaciteit vuilcontainer (L) 61,5 72 72

 Ledigingssysteem Inzetbakken Inzetbakken Inzetbakken

 Filterreinigingssysteem Mechanisch  Elektrisch Elektrisch

 Veegborstels Gemengd PPL Gemengd PPL Gemengd PPL

  zelfregelend zelfregelend zelfregelend

 Aandrijving Elektrisch Benzine Elektrisch

 Motor 24V Honda benzinemotor 5,5PK 24V

 Standaardafmetingen (lxbxh) (mm) 1.270x932x1.360 1.510x1.040x1.450 1.510x1.040x1.450

 Maximum gewicht (kg) 280 284 396

GEAUTORISEERDE DEALER

 VEEGZUIGMACHINES
Het assortiment compacte ride-on veegzuigmachines

Veelzijdig - Wendbaar - Economisch

Toepasbaar in: voedingsindustrie, logistieke centra, papierindustrie, chemische bedrijven, winkelcentra, parkeergarages, hotels,
luchthavens, brouwerijen…

Het speciaal ontworpen stuur-
hendel van de Tigra draagt bij tot 
een optimale wendbaarheid van 
het toestel.

Het fi ltersysteem van de 
Tigra is bijzonder effectief en 
makkelijk te reinigen door 
middel van een mechanisch 
fi lterreinigingssyteem.

De krachtige en industriële hydro-
statische transmissie zorgt voor 
een optimale krachtoverbrenging 
naar de achterwielen.

Door de corrosiebestendige, 
lichtgewicht inzetbakken kan de 
vuilcontainer snel en makkelijk 
geledigd worden.
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Compact - Wendbaar - Stofvrij ecology meets economy

TIGRA COMPACT

Uitermate geschikt voor oppervlakten 
van 3.000m² tot 7.000m²

Uitermate geschikt voor oppervlakten 
van 6.000m² tot 9.500m²

Verkrijgbaar in 2 versies:
Op batterijen: maximale looptijd 2h45
Op benzine: Hondamotor 5,5Pk

Maximale wendbaarheid

Eenvoudige 
bediening 

van de klep 
voor groot vuil

Vuilcontainer 
met inzetbakken: 

61,5L

Vuilcontainer 
met inzetbakken: 

72L

Gemakkelijke bediening van 
centrale borstel en grofvuil klepStalen 

frame

Stalen 
frame

Werkbreedte 
met één 

zijborstel: 
850mm

Werkbreedte 
met één 

zijborstel: 
950mm

Tractie op de 
achterwielen

Zelfregelende centrale borstel 
met gemengd PPL, te vervangen 

zonder gereedschap

Zelfregelende centrale borstel 
met gemengd PPLTweede zijborstel 

in optie

Tweede zijborstel 
in optie

Polyester filter met 
mechanische reiniging

Polyester filter met 
elektrische reiniging

Met de wendbaarheid van de Tigra en de kracht van de Compact heb je de ideale keuze 
voor het vegen van oppervlakten van 3.000m² tot 9.500m²


