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THE NEXT GENERATION
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DE VOLGENDE GENERATIE –  
VOOR EEN SCHONE EN GEZONDE TOEKOMST
Wist u dat op dit moment de helft van de wereldbevolking 
in een stedelijke omgeving woont? En dat dit aandeel in 
rap tempo toeneemt? Deze verstedelijking heeft verstrek-
kende gevolgen voor de manier waarop we in de toekomst 
in steden leven en werken.

Gemeenten worden hierdoor meer en meer uitgedaagd  
op zoek te gaan naar duurzame oplossingen om geluids-  
en milieuoverlast terug te dringen en zo steden leefbaar 
te houden. In lijn met de visie op haar maatschappelijke 

DE RAVO 5 eSeries

rol en de trend om milieuvriendelijk, duurzaam en verant-
woord te ondernemen begrijpt RAVO als innovator op het 
gebied van stadsreiniging de uitdagingen waar u voor staat 
en zoekt continu naar deze duurzame oplossingen om de 
kwaliteit van leven van uw stadsbevolking te verbeteren.

Met trots introduceert RAVO daarom haar nieuwste ont-
wikkeling: de RAVO 5 eSeries, een betrouwbare, volledig 
elektrische, zeer stille en 100% emissievrije veegmachine. 
Zo draagt het bedrijf zorg voor het welzijn van uw inwoners 
en werkt het mee aan een gezonde en schone toekomst 
voor iedereen in de samenleving.  



RAVO 5 eSeries 3

100% PRESTATIE

0% EMISSIE

100% ELEKTRISCH
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RAVO PRESTATIES
Met de RAVO 5 eSeries kiest u niet alleen voor de meest 
duurzame oplossing voor het schoonhouden van uw stedelij-
ke omgeving, maar ook voor de hoogste kwaliteit, betrouw-
baarheid en bewezen technologie, ontstaan uit jarenlange 
ervaring in de veegmachinewereld. De RAVO 5 eSeries 
beschikt over de vertrouwde veegprestaties, een krachtig 
zuigsysteem, hoge laadcapaciteit en actieradius. Kortom,  
de kenmerken van een RAVO-veegmachine, gecombineerd 
met een milieuvriendelijk karakter en stille eigenschappen; 
dát is de RAVO 5 eSeries. 

EEN BETROUWBARE BATTERIJ
De RAVO 5 eSeries heeft een lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)  
batterij. Dit batterijtype heeft een aantal grote voordelen, zoals: 
• VEILIGHEID
 De batterij beschikt over de hoogste kwaliteit batterijcellen 

en de veiligste technologie die momenteel beschikbaar is. 
• CONSTANT VERMOGEN
 Tijdens het gebruik van de veegmachine blijft er een 

continue spanning aanwezig. Hierdoor is de batterij vrijwel 
altijd in staat om het gewenste vermogen te leveren. 

• LANGE LEVENSDUUR
 De kwalitatief hoogwaardige batterij behoudt voor zeer 

lange tijd en na veel cycli een hoge capaciteit.

VERTROUWDE PRESTATIES, 100% ELEKTRISCH

BATTERIJ MANAGEMENT SYSTEEM
Het technisch hoogwaardige accupakket bestaat uit een 
groot aantal individuele batterijcellen die door een intelli-
gent Batterij Management Systeem gemonitord en bestuurd 
worden. Dit slimme systeem zorgt ervoor dat de individuele 
cellen op de juiste manier worden geladen en ontladen, 
waardoor de batterij langdurig meegaat en optimaal  
functioneert. Zo kunt u er altijd op vertrouwen dat de  
RAVO 5 eSeries het gewenste resultaat levert. 

LADEN
De RAVO 5 eSeries beschikt over drie laadmogelijkheden. 
Standaard zijn de Type 2 (IEC 62196-2)-stekkers, waarbij  
de batterij via een interne lader met een maximum van  
22 kW/h wordt opgeladen. Zo beschikt de machine binnen 
4,5 uur over een volle batterij en is hij weer optimaal 
inzetbaar. Daarnaast is het voordeel van dit sys-
teem dat de machine ook voor kortere 
tijd geladen kan worden zonder 
afbreuk aan de batterij te doen.

SNELLADEN
Binnen no-time weer over  
een volle batterij beschikken? 
Dat kan met behulp van de 
snellaad-mogelijkheid*.  
Door middel van een CCS 
Combo 2 (IEC 62196-3)-aan-
sluiting wordt de batterij via 
een externe lader met maxi-
maal 70 kW/h opgeladen, 
waardoor uw machine in 
zo'n 1,5 uur weer een volle 
batterij heeft.

*  Voor deze snellaad-mogelijkheid  
is een externe DC lader noodzakelijk
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LAADTIJDEN

TYPE 2 - TYPE 2
Max 22 kW/h 

(Afhankelijk van laadpunt)

AC CHARGING
Volle batterij ~ 4,5 uur

380V - TYPE 2
Max 22 kW/h 

(3 opties: 6.9 kW, 11 kW, 22 kW)

AC CHARGING
Volle batterij ~ 4,5 uur

CCS COMBO 2
Max 70 kW/h 

(Snellaad-mogelijkheid)

DC CHARGING
Volle batterij ~ 1,5 uur
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REGENERATIEF REMMEN
Een groot voordeel van de RAVO 5 eSeries is dat deze  
zelf energie terugwint. Doordat de machine bij het loslaten 
van het gaspedaal automatisch langzaam remt, functioneert 
de elektromotor als dynamo. Zo wekt hij nieuwe stroom  
op om de batterij op te laden. Dit regeneratief remmen  
verhoogt het rendement van de machine en resulteert in 
lagere verbruikskosten.

STIL
Niet alleen het milieuvriendelijke karakter, maar ook de 
lage geluidsemissie (93 dB) van de RAVO 5 eSeries vergroot 
de kwaliteit van leven van de stadsbevolking. Deze stille 
machine onderhoudt straten, pleinen en fietspaden zonder 
uw inwoners te storen bij hun dagelijkse bezigheden en 
creëert daarmee een gevoel van veiligheid. Hierdoor kan de 
machine ook probleemloos vroeg in de ochtend of ‘s nachts 
worden ingezet. Tot slot zorgt de zeer lage geluidsemissie 
binnenin de cabine (61 dB) voor een comfortabele werkom-
geving voor de chauffeur. 

RIJCOMFORT
De RAVO 5 eSeries beschikt over een zeer krachtige elektro-
motor met een bijzonder hoge koppel, waardoor de machi-
ne snel, soepel én gelijkmatig optrekt. Dit alles in combinatie 
met de buitengewoon stille cabine zorgt voor een hoger 
rijcomfort voor de chauffeur.

VOORDELEN VAN ELEKTRISCH VEGEN

LEDVERLICHTING
Bij de ontwikkeling van de RAVO 5 eSeries is werkelijk alles 
gefocust op duurzaamheid. Daarom is de machine volledig 
voorzien van ledverlichting; ook bij de borstels en zuigmond.

SCHONE LUCHT
De RAVO 5 eSeries maakt geen gebruik van fossiele brand-
stoffen en stoot daardoor geen CO2 en stikstofoxiden uit. 
Dit is met name een groot voordeel in stadscentra en langs 
drukke wegen. Kortom, elektrisch rijden is beter voor schone 
lucht op straat en biedt u dé oplossing om uw ecologische 
voetafdruk te verkleinen. 

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
De RAVO 5 eSeries staat voor lage onderhoudskosten.  
Het aantal bewegende onderdelen is minimaal, waardoor er 
relatief weinig onderhoud nodig is aan de machine. Zo houdt 
u de onderhouds- en verbruikskosten per draaiuur laag.
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EEN VEELZIJDIGE ALLESKUNNER

De RAVO 5 eSeries is een gebruiksvriendelijke, compacte 
veegmachine die voldoet aan zeer hoge eisen. De veeg-
machine heeft een containerinhoud van maximaal 5 m³, 
een uitermate hoge verdichtingsgraad en combineert een 
extreem lange levensduur met lage bedrijfskosten. Dankzij 
het hydropneumatische veersysteem en de automatische 
niveauregeling is het werken met de machine comfortabel, 
precies en schoon tegelijk.

PERFECTE PRESTATIES
Om aan al uw wensen te voldoen is de RAVO 5 eSeries  
standaard voorzien van onder meer:
• Een ergonomisch ontworpen cabine met verstelbaar  

stuur en dashboard, instelbare armsteunen en met één 
druk op de knop van binnen afsluitbare deuren

• Een roestvrijstalen container tot maximaal 5 m³ 
• Laadcapaciteit tot 4900 kg
• Hoge wendbaarheid
• Een uniek borstelhefsysteem: Constante borsteldruk  

verlengt de levensduur van de borstel
• Hydropneumatische vering met een automatisch  

nivelleersysteem   
• PM2.5 en PM10-fijnstof  gereguleerd 
• Het slimme datasysteem Telematics

Bent u op zoek naar specifieke functionaliteiten voor uw 
veegmachine? Dan bent u bij RAVO aan het juiste adres. 
Maak gebruik van diverse uitbreidingsmogelijkheden en 
technieken om de RAVO 5 eSeries volledig af te stemmen op 
uw wensen en behoeften. Een overzicht van de vele opties:

DERDE BORSTEL
Verwijder onkruid zonder gebruik van chemicaliën en maak 
van uw stedelijke omgeving een fijnere plek om te leven met 
een derde borstel op uw RAVO 5 eSeries. De derde borstel 
maakt uw veegmachine uiterst veelzijdig. Het vergroot de 
veegbreedte van de machine tot 3400 mm en het maxima-
le bereik vanaf de voorbumper tot 1960 mm. De borstel is 
hydraulisch verschuifbaar in dwarsrichting. Het zwenken, 
heffen en zakken van de borstel en de borstelaandrijving 
gebeurt eveneens hydraulisch.

AFSLUITBARE ZUIGBUIS
Deze hydraulisch afsluitbare zuigbuis opent en sluit  
automatisch bij het aan- en uitzetten van de fan en is  
geplaatst tussen de container en de cabine. Tijdens de  
transportmodus sluit deze automatisch de Zuigbuis af.  
Dit voorkomt dat vuil in de container terugstroomt in  
de zuigbuis. Deze optie biedt met name uitkomst in combi-
natie met de kolken- of bladZuigbuis, zodat alle zuigkracht  
via de 'kolken- of bladZuigbuis' loopt en deze op volle kracht 
gebruikt kan worden.

KOLKENZUIGSLANG
De kolken- of bladzuigslang is ideaal om bladeren op  
te zuigen en putten en/of afvalbakken te legen. 
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CONTAINER DUMP
Met deze optie kan het verzamelde afval direct in een  
container worden gestort. De storthoogte is 1550 mm. 

HEAVY DUTY PAKKET
Voorzie uw veegmachine van een gecoat aanzuigsysteem, 
waardoor het minder snel slijt. Zo verlengt u de levensduur  
van uw RAVO 5 eSeries zuigsysteem.

DUURZAAMHEID
WATERRECYCLING
De duurzame oplossing voor het schoonvegen van uw stad. 
Het water wordt hergebruikt waardoor de machine langer 
in staat is om te vegen. Tijdens het vegen wordt het water 
van de container naar de zuigmond en terug gecirculeerd. 
Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van het water tijdens 
vegen, aangezien er nu alleen vers water nodig is voor de 
spuitmonden bij de borstels. Een ander positief effect van 
deze optie is de vermindering van de hoeveelheid stof welke 
uit de container komt.

REINIGING
Bij wonen in de stad draait alles om het delen van gemeen-
schappelijke ruimtes: straten, pleinen, bushaltes, enz.  
Dit maakt deel uit van het dagelijks  leven, waardoor in de 
huidige tijd het schoonhouden van de stedelijke omgeving 
naar een heel nieuw niveau wordt getild dan alleen vegen. 
RAVO biedt hiervoor de volgende opties:

SWASHER
Veeg én reinig straten en stoepen in één keer met de 
Swasher. Met deze optie beschikt uw veegmachine over  
een sproeistang onder de cabine en een hogedruk water-
pistool, wat reinigingsdiensten in staat stelt om de lastigst 
bereikbare plekken, het straatmeubilair en verkeersborden 
schoon te spuiten. 

HOGEDRUK WATERPOMP
De hogedruk waterpomp met spuitlans is ideaal om snel de 
binnenkant van de container, het borstel- en zuigsysteem of 
straat meubilair met zeer veel kracht schoon te spuiten.

VEILIGHEID
360 GRADEN CAMERA
Bij RAVO staat veiligheid voorop. Met deze camera heeft  
de chauffeur optimaal zicht op de verkeerssituatie en de  
omgeving rondom de veegmachine.
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Door de wereldwijde verstedelijking komen gemeenten voor 
steeds grotere en complexere uitdagingen te staan om hun 
stad schoon en leefbaar te houden. Als betrouwbare partner 
op het gebied van stadsreiniging erkent RAVO dit en helpt 
u graag met het zo efficiënt en productief mogelijk inzetten 
van uw veegmachines. Hoe RAVO dat doet? Maak kennis 
met haar nieuwste oplossing: Telematics.  

VOLLEDIGE CONTROLE
Met Telematics verzamelt u alle relevante data over uw 
RAVO-veegmachine, die via een dashboard op het online 
platform overzichtelijk worden weergegeven. Zo vindt u in 
één oogopslag realtime data waarmee u uw planning kunt 
optimaliseren en uw team efficiënter kunt laten werken, 
zoals locatietracering, en rijtijden. Op deze manier heeft u 
volledige controle over uw machinepark.   

Nog een voordeel van data-gestuurd werken met Telematics: 
 u weet precies wanneer de volgende onderhoudsbeurt 
moet plaatsvinden en welke slijtonderdelen aan vervanging 
toe zijn. Het platform monitort diverse technische gegevens 
van de machine, waardoor onderhoudsbeurten snel en 

eenvoudig worden uitgevoerd. Hiermee voorkomt u uitval 
en gaat de machine langer mee.   

Dit zijn slechts een paar voordelen. Met Telematics kent de 
machine geen geheimen meer voor u. De toegang tot waar-
devolle data verschaft nieuwe inzichten die in uw voordeel 
werken. Verbeter uw planning en vergroot de efficiëntie. 
Met Telematics heeft u dé oplossing om het steeds  
uitdagendere werkveld van stadsreiniging aan te kunnen. 
Start vandaag nog met data gestuurd werken!  
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TELEMATICS DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE
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EEN BETROUWBARE  
PARTNER
RAVO ACADEMY
Training en opleiding tellen zwaar bij RAVO. 
Of het nu gaat om training van onze mede-
werkers en dealers of om het opleiden van 
uw chauffeurs en technici. De RAVO Academy 
biedt verschillende trainingsprogramma’s aan, 
zowel online als op locatie. Bij de RAVO Acade-
my leren we dealers, technische medewerkers 
én chauffeurs de RAVO-veegmachines zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken en onderhou-
den. Via ons online trainingsprogramma kunt 
u de voortgang van de trainingen eenvoudig 
volgen en weet u precies welke opleidingen 
uw medewerkers hebben doorlopen.

DE JUISTE ONDERDELEN  
EN OVERZICHTELIJKE SERVICE
RAVO begrijpt dat betrouwbaarheid en  
beschikbaarheid van onderdelen cruciale 
criteria zijn tijdens het werk. Daarom worden 
originele RAVO-onderdelen zoals borstels, 
ventilatoren of cabineluchtfilters gepro-
duceerd volgens de hoogste kwaliteits- en 
duurzaamheidsnormen en zijn ze ontworpen 
om de optimale prestaties van de RAVO- 
veegmachine te behouden. 

Door jarenlange ervaring weet RAVO wat de 
markt nodig heeft om het machineonderhoud 
snel, gemakkelijk en kosteneffectief te maken.

SAMEN ZORGEN WIJ VOOR EEN  
GEZONDE EN SCHONE TOEKOMST



RAVO 5 eSeries TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zuigsysteem

Ventilatorcapaciteit 10200 m3/h
Afmeting zuigmond l x b 120 x 630 mm
Materiaal zuigmond Cortenstaal  

(optioneel: slijtvaste bekleding)
Diameter zuigbuis 225 mm
Materiaal zuigbuis Roestvrijstaal  

(optioneel: slijtvaste bekleding)

Borstelsysteem

Type RAVO onderhoudsvrij borstelsysteem
Operatief Hydraulisch with joystick
Beschikbare diameter borstel 900 mm (optioneel 750 mm)
Draaisnelheid borstel 0 - 210 TPM

Motor- en aandrijfsysteem

Emissieniveau zero
Batterijcapaciteit 100 kWh/480 Volt DC
Type batterij Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)
Max. koppel / vermogen 765 Nm / 150 kW (piek) -  

70 kW (nominaal)
Oplader (bij machine inbegrepen) 22 kW AC intern 
Stekker CEE Form 32A/380 Volt AC
Prestatie Vervult een volledige werkdag*
Aandrijflijn Elektrische driefasenmotor met 

permanente magneet
Snelheid (per uur) 40 km**

Welzijn

Geluidsemissie (2000/14/EC) In de cabine: 61 dB (Buiten: 93 dB)

Watersysteem

Capactiteit watertank 600 L

Verlichting

Alle lampen zijn LED voor een langere levensduur en energiezuinigheid

Remmen & Elektriciteit

Remmen vooras Hydraulisch aangedreven  
remschijven

Remmen achteras Hydraulisch aangedreven trommel-
remmen / Elektrisch regenerend

Voorwielophanging Onafhankelijke hydro- 
pneumatische vering

Achterwielophanging Rubberen kegelveren

Onderhoud

Materiaal container Roestvrijstalen binnenzijde / ABS 
bedekking buitenzijde

Aantal smeerpunten 15

Optionele uitrusting

Max. veegbreedte incl. derde borstel 3400 mm
Diameter bladzuig - / kolkenzuigslang 200 mm diameter 
Diameter derde borstel 750 mm diameter
Oplader 630 Volt DC extern 
Hogedruk waterpomp 15 L per min. @ 150 bar
Camera Zuigmond, zijkant, achterkant

* Afhankelijk van het gebruikersprofiel/met opportunity laden | ** Afhankelijk van lokale wetgeving
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Afmetingen Standaard Containerdump
Volume 5 m³ 4 m³
Lengte 4625 mm 4625 mm
Hoogte 2730 mm 2520 mm
Storthoogte 850 mm 860 - 1550 mm
Breedte incl. spiegels 2280 mm 2280 mm
Wielbasis 1916 mm 1916 mm
Veegbreedte 2200 - 2400 mm 2200 - 2400 mm
Klimvermogen Tot 30% Tot 30%
Voertuiggewicht 11400 kg 11400 kg
Min. totaal leeggewicht* 6500 kg 6700 kg
Max. laadvermogen* 4900 kg 4700 kg

* Afhankelijk van model

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure correct is. RAVO B.V. is niet verantwoordelijk voor drukfouten of administratieve fouten.

RAVO 5 eSeries AFMETINGEN, GEWICHTEN, CAPACITEITEN
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Afmetingen

Standaard / Containerdump

Storthoogte: 
850 mm

Containerdump
Lengte: 4625 mm

Standaard
Lengte: 4625 mm

Breedte incl spiegels 
2280 mm 

Storthoogte laag: 
860 mm

Storthoogte hoog: 
1550 mm

RAVO 5 eSeries 15



RA
VO

 5
 e

Se
rie

s •
 1

1/
20

21

RAVO Benelux
Postbus 286, 1822 BW Alkmaar
Walruskoog 3-5, 1822 BC Alkmaar
Nederland

T +31 (0) 72 567 32 32

www.ravobenelux.fayat.com


