
VORAX 140

Aspiradora elèctrica 
per a la neteja industrial i urbana



VORAX 100% ELÈCTRIC
Dóna fi a les tasques difícils, antihigièniques i promou

al personal de manteniment i a l’ecologia.
Aspira tot tipus de residus: paper, burilles, fulles,

llaunes, ampolles, excrements de gos, etc.

       PALA I ESCOMBRA

- Imatge retrògrada

- Els residus són visibles i fa mala   
  olor

- No és ergonòmic

- Recollida dels residus laboriosa

- Neteja manual

- Accessibilitat (voreres, etc.)

- No hi ha seguretat

VORAX

- Desenvolupament del treballador  
  de neteja i un contacte favorable  
  amb la població

- Els residus són aspirats dins d’un  
  contenidor de 120 l (opció 240 l)

- Ergonòmic, màxima eficàcia

- Treball facilitat a través de        
   l’aspiració amb un estalvi de temps  
   i major productivitat

- Màquina elèctrica i auto remolcada

- Ample de 70 cm, fàcil conducció,
màquina automotriu

- Llum intermitent, cinta reflectant,   
  botó de parada d’emergència,
  marxa enrere sonoritzada, etc.

Avantatges de Vorax
v.s



Bones raons per escollir

VORAX 140
És una màquina lleugera i de mida reduïda que 
ofereix al treballador una facilitat de neteja de 
centre històrics, zones de vianants, carrers, 
voreres, parcs, places i pàrquings.
Aporta una gran flexibilitat de maniobra AV i AR, 
els paràmetres es poden ajustar.
Tots els elements de conducció i de control es-
tan a l’abast i a la vista dels usuaris esquerrans 
o dretans.
Gran fluïdesa per maniobrar en espais reduïts. 
L’amplada és de 70 cm, menys que una porta.

Els aspiradors elèctrics Vorax es distingeixen 
pel seu concepte totalment innovador, la combi-
nació de la tecnologia punta i un concepte ultra 
funcional amb una simplicitat de la utilització i 
una gran maniobrabilitat.
Les parts més exposades a xocs són més ro-
bustes, la coberta és d’un material compost 
d’alta qualitat.

Motor elèctric de 24 volts amb el pont mono-
bloc.
L’avanç i el retrocés remolcat electrònicament. 
Incorporació de l’eix de transmissió diferencial.
Molt bona relació potència/pes.
Possible desplaçament per apartar-la del carrer 
i assegurar la màquina en cas d’error.
Desbloqueig sense eines.
Fre d’estacionament automàtic, gràcies a l’ener-
gia electromagnètica, pots aparcar fins i tot en 
un carrer amb molt de pendent.

Turbina fabricada específicament per a reduir, 
en gran mesura, el consum d’energia.
Els residus van directament a un contenidor de 
120 litres sense passar per la turbina.

Un concepte modern i funcional, on l’ergonomia 
òptima del timó assegura una adaptació a tot 
tipus d’operadors. Comandaments simples i fà-
cils d’utilitzar, garantint un temps reduït d’adap-
tació.
Tots aquests avanços fan d’aquests aspiradors 
veritables valors reals al seu camp.
Ofereix un rendiment màxim per un cost de fun-
cionament mínim.
Una solució ideal per a les comunitats i les zo-
nes industrials.
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VORAX 140 
utilitza bateries de plom, com una 

autonomia, segons utilització, 
de 8h a 16h

Avantatges:
- Rendiment energètic excepcional
- Fiabilitat i llarga durada de vida
- Baix consum d’aigua
- Resistent a cops i vibracions
- Facilitat SAV

Ompliment automàtic de les bateries
Pot automàtic d’aigua destil·lada per a les bateries (sense vessar pels costats).

Pot ergonòmic per a un manteniment eficaç.

Per a tornar a emplenar les bateries amb aigua destil·lada, el pot té un tap que 
es tanca automàticament quan s’obté el nivell correcte en la bateria



Roda pel tub

Contenidor de residus amb 
tapa, de 130 l, i kit de bosses 

Llum de treball amb LED, ori-
entable, permet el treball de 
nit i llum intermitent, col·locat 
en el punt més alt de la co-
berta superior, 360º

Polvoritzador per a excre-
ments canins, desinfectant i 
humidificador perfumat del 
contenidor

Kit de pinces per a recollir la 
brossa

Caixa d’emmagatzematge, 
pot contenir una ampolla de 
1,5 l i objectes personals 

VORAX 140
Opcions per a millorar el treball



VORAX 140
CARACTERÍSTIQUES
Mode de propulsió elèctric
SEGURETAT
Sistema de seguretat: home mort, alarma de marxa enrere
Dispositiu parada d’emergència - bandes reflectants
Contacte general per clau
Pressió acústica 55dBa
Alarma retrocés, indicador de càrrega
Desbloqueig rodes per a desplaçament en cas d’error
RENDIMENT
Velocitat màx. marxa endavant: +/- km/h 5km/h
Velocitat màx. marxa enrere: +/- km/h 3km/h
Pendent màx. amb càrrega màx.: % 25%
BATERIES
Bateria àcid
Ampers 195 A
Volts 24 v
Autonomia segons utilització 8h a 16h

CARREGADOR
Carregador exterior
Càrrega 1,5 Ah
MOTOR DE TRACCIÓ
Motor elèctric - tensió del motor 24v
Potencia del motor 1500watt.
Proporció elèctrica amb pont diferencial
Avanç variable
MOTOR D’ASPIRACIÓ - TURBINA
Motor elèctric - tensió del motor 24v
Potencia del motor 1500watt.

VORAX 140
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Fre electromagnètic - desbloqueig sense eines
Xassís d’acer electrozincat
Pes amb bateria - sense opcions 270 kg
Capota monoblcok
Filtració doble (reixa + filtre desmuntable en 25’’) índex de filtre F8
Diàmetre del tub d’aspiració 100 mm
DIMENSIONS
Longitud +/- 10 mm (timó plegable) 1700 mm
Ample +/- 10 mm 700 mm
Altura 1500 mm
Volum contenidor 120 l
RODES ESTÀNDARD
Rodes motrius pneumàtiques 2
Rodes direccionals 1
EQUIPAMENT ESTÀNDARD O OPCIONS
Suport per a pala i escombra OPCIÓ
Llum intermitent OPCIÓ
Polvoritzador - humidificador perfumat del contenidor OPCIÓ
Roda pel tub OPCIÓ

Caixa d’emmagatzematge OPCIÓ
Kit bossa de plàstic OPCIÓ
Llum far de treball OPCIÓ
Extintor 1kg certificat CE NF
Tub de carbó 125 amb goma a la puntera OPCIÓ
Contenidor per a deixalles 30 l OPCIÓ
Extintor automàtic OPCIÓ
Carregador

de sèrie



Pol. Ind. Guíxols Parcel·la 31
Sant Feliu de Guíxols, 17220

Girona
Tel. 972 323 258

Fax. 972 327 851
www.jporcel.com
info@jporcel.com


