Zametacie stroje

SM800

Efektívny manualny zameták ktorý šetrí čas a náklady
Je to rýchle riešenie pre sklady, malé výrobne, čerpacie stanice,
parkoviská, obchody, školy, hotely, kancelárske budovy a pod.
Odolný protikorózny rám robý tento ručný zameták veľmi spoľahlivým. To,
v kombinácii s hlavnou a bočnými kefami, robí zameták veľmi efektívnym,
5 krát rýchlejším ako klasická metla, šetriac tak čas a peniaze. Naviac,
zásobník je veľmi ľahký, pevný a vybavený držadlom na prenos pre
jednoduché vysýpanie.
Zameták SM800 udrží priestor v čistote bez veľkej námahy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém s prehadzovaním pre najlepšie výsledky pri zametaní väčších
nečistôt
Veľká ergonomická rukoväť s mäkkým úchopom pre ľahké
manévrovanie
Dve otočné kolesá sú umiestnené za bočnými kefami a preto idú vždy
po čistom povrchu
Veľké neznačiace kolesá robia stroj ľahko ovládateľným
Odolný protikorózny rám
Veľký 34 litrový zásobník
Jednoduchá a nenáročná obsluha
Mechanicky jednoduchý stroj, ktorý je prakticky bezúdržbový

Picture shown may not represent model quoted

Nilfisk SM 800 je ručne vedený mechanický zameták, ideálny predovšetkým pre obmedzené priestory. SM 800 pozametá papiere, lístie, dokonca
malé skrutky, klince, matice, uzávery z fliaš, špaky atď. v exteriéroch aj interiéroch.
● Standard equipment
Model
Ref. no.

NILFISK SM 800
9084801010

PRODUCT FEATURES
Sklopné držadlo pre prepravu

●

Veľké kolesá a pohodlné držadlo

●

Zásobník na hrubý odpad

●

Nastaviteľná rukoväť

●

Mäkké držadlo

●

No tool broom adjustment

●

Technical specifications
Napájací zdroj
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h)
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h)

NILFISK SM 800
Manual
3360/1680

Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm)

840

Objem zásobníka na nečistoty (l)

34

Priemer bočnej kefy (mm)

260

Hlavná zametacia kefa (mm)

450

Dĺžka x šírka x výška (mm)

1300x840x1030
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SM800

Efektívny manualny zameták ktorý šetrí čas a náklady
Technical specifications
Čistá hmotnosť (kg)
Prepravná hmotnosť (kg)

NILFISK SM 800
16
21.4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment
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