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Picture shown may not represent model quoted

Štandardne sa dodáva so zabudovanou nabíjačkou pre úsporu času.
Naviac, zametá tak ticho, že môže byť použitý aj v miestach citlivých na
hluk. Pri 59dbA, je zameták SW750 vhodný na čistenie počas dňa bez
rizika vytvorenia rušenia. Celý dizajn je tak efektívny a premyslený, že
produktivita je zaručená aj pri neskúsenej obsluhe, pri zaručení
minimálnych nákladov na prevádzku. S SW750 získate kvalitné vlastnosti
a lepšiu spoľahlivosť.

• Theoretický plošný výkon 2.880 m2 za hodinu
• Veľmi nízka hlučnosť umožňuje zametanie v miestch citlivých na hluk
• Výdrž do 2 hodín na tvrdých podlahách (cca. 6.000 m2)
• Voliteľný aku s výdržou do 3,5 hodiny
• Hlavná a bočná kefa sú nastaviteľné
• Môže byť použitý vonku aj vo vnútri, umývateľný polyesterový filter a

oklep filtra je v štandardnej výbave

Tento naozaj univerzálny aku zameták, môže ísť kamkoľvek a byť použitý
na zametanie čohokoľvek od obchodných prevádzok po čerpacie stanice.
S kobercovou sadou môže dokonca čistiť textilné povrchy.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
SW750 W/O
BATTERY

SW 750

Zametacie filtreZametacie filtreZametacie filtreZametacie filtre

Filter poly 1463161000 1 ● ●

Hlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefy

Hlavná kefa 200x500 PPL0.7PPL 1463174000 1 ● ●

Bočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefy

Boèná kefa 109x315 PPL0.5 146 3035 000 1 ● ●

AkumulátoryAkumulátoryAkumulátoryAkumulátory

Aku 12V-49Ah AGM monoblok 1464483000 1 ● ●

Model SWEEPER SW750
W/O BATTERY SW 750

Ref. no. 9084708010 908 4701 010

PRODUCT FEATURES

Led indikácia na batérii ● ●

Kompaktný dizajn ● ●

Zametanie formou priameho vhadzovania ● ●

Neznačkujúce hnacie koleso ● ●

Nastaviteľná rukoväť ● ●

Zabudovaná nabíjačka ●

Zametacie stroje SW 750



Tiché a jednoduché zametanie Vám pomôže dosiahnuť maximálnu produktivitu

All information provided in this document is subject to change without prior notice

15622

Model SWEEPER SW750
W/O BATTERY SW 750

Ref. no. 9084708010 908 4701 010

PRODUCT FEATURES

Ručný oklep filtra ● ●

Technical specifications SWEEPER SW750
W/O BATTERY SW 750

Napájací zdroj Battery 12V Battery 12V

Značka motora Amer Amer

Maximálna rýchlosť (km/hod) 4 4

Úroveň hlučnosti (dB A) 59 59

Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) 2880/1730 2880/1730

Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) - -

Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) 720 720

Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) - -

Minimálna šírka uličky na otočenie (cm) - -

Maximálna stúpavosť (%) 20 20

Objem zásobníka na nečistoty (l) 60 60

Maximálna výška pre výsyp (cm) - -

Plocha hlavného filtra (m2) 1 1

Priemer bočnej kefy (mm) 315 315

Rýchlosť bočnej kefy (ot/min) 100 100

Rýchlosť hlavnej zametacej kefy (ot/min) 335 335

Hlavná zametacia kefa (mm) 500x200 500x200

Dĺžka x šírka x výška (mm) 998x800x1100 998x800x1100

Prevádzková hmotnosť (kg) 68 68

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
SW750 W/O
BATTERY

SW 750

OstatnéOstatnéOstatnéOstatné

Kobercová sada 1463171000 1 □ □

Zástera neoprén pre boènú kefu 1463255000 1 □ □

Hlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefy

Hlavná kefa 180x500 koberec 146 3016 000 1 ○ ○

Hlavná kefa 200x500 PPL0.3 146 3015 000 1 ○ ○

Hlavná kefa 200x500 PPL0.7PPL 1463174000 1 ● ●

Zametacie stroje SW 750
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Accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
SW750 W/O
BATTERY

SW 750

Bočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefy

Boèná kefa 109x315 NYLON koberec 146 3036 000 1 ○ ○

Boèná kefa 109x315 PPL0.5 146 3035 000 1 ● ●

Klapky a zásteryKlapky a zásteryKlapky a zásteryKlapky a zástery

Zástera neznaèiaca 1463167000 1 □ □

AkumulátoryAkumulátoryAkumulátoryAkumulátory

Aku 12V-49Ah AGM monoblok 1464483000 1 ● ●

Aku DISCOVER 12V 84Ah 1464853000 1 ○ ○

Zametacie filtreZametacie filtreZametacie filtreZametacie filtre

Filter poly 1463161000 1 ● ●

Zametacie stroje SW 750


