
BENEFÍCIOS

LINHA PROFISSIONAL 

Todas as peças do equipamento
como motores, escovas, filtro,

são de fácil  manutenção.

Filtro de pó em poliester eficiente
na retenção do pó fino, com

vida util maior.

Escova principal flutuante que se
ajusta automaticamente ao piso.

Linha total em aço, com maior
resistência ao impacto e menores

custos de manutenção.

Sitema de despejo fácil com o
sistema de elevação hidraulico.

Escova principal pode ser 
substituida rapidamente

sem ferramentas.

Versão em gasolina adaptável para 
GPL, o que permite trabalhar

em locais fechados.

Versão a baterias permite tabalhar 
até 4 horas, ruído mais reduzido.

IDEAL PARA:
Áreas de grandes dimensões

Toda a potência que precisa!

MAGNUM HD
VARREDORA DE CONDUTOR SENTADO



• Potência;

• Força;

• Manobramento/Manuseamento;

• Simplicidade de utilização;

• Ergonomia;

• Custos de manutenção reduzidos.

LINHA PROFISSIONAL 
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ESPECIFIÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES MAGNUM HDK 
(Diesel) 

MAGNUM LPG 
(Gás) 

MAGNUM EB 
(Baterias) 

Amplitude de trabalho com duas escovas 
laterais 

1560 mm 1560 mm 1560 mm 

Amplitude de trabalho com uma escova 
lateral 

1250 mm 1250 mm 1250 mm 

Amplitude de trabalho só com escova 
central 

902 mm  902 mm 902 mm 

Capacidade de limpeza 18720 m²/h 17940 m²/h 13730 m²/h 
Capacidade do depósito de resíduos 236 L 236 L 236 L 

Elevador hidráulico depósito de resíduos 1540 mm 1540 mm 1540 mm 
Velocidade 12 km/h 11,5 km/h 8,8 km/h 

Tipo de filtro Saco em poliéster  Saco em poliéster Saco em poliéster 
Tração  Hidráulica Hidráulica Hidráulica 

Motor de tração Diesel Kubota 20.6 
Hp 

Petrol, Kubota 29,5 
Hp + Gás (GPL) 

1 x 36 V – 1800 W 

Motor  - - 36 V 
Peso (com bateria) 1175 kg 1163 kg 1386 kg 

Dimensões c x l x a (com escovas) 1560x2380x1900 
mm 

1560x2380x1900 mm 1380x2380x1900 mm 

 


