FLOORTEC 350 - Zamiatarki prowadzone z napędem

Prowadzona zamiatarka bateryjna z trakcją
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulowana i składana ergonomiczna rękojeść
ułatwia transport
Panel kontrolny ze wskaźnikiem naładowania
baterii
Łatwa wymiana mioteł bez potrzeby stosowania
narzędzi.
Ergonomiczna, zwrotna i łatwa w prowadzeniu.
Trwała polietylenowa konstrukcja.
Odporna na korozję stalowa rama.
Trakcję zapewniają tylne koła
Regulacja i wymiana szczotek bez dodatkowych
narzędzi.
Ręczny otrząsacz filtra.

DANE TECHNICZNE

FLOORTEC 350

Średnica szczotki bocznej (mm)

315

Miotła główna (mm)

500

Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)

720

Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)

720/500

Pojemność zbiornika na śmieci (l)

60

Powierzchnia filtra (m²)

1

Napęd

Battery 12 V

Prędkość robocza (km/h)

4

Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)

20

Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)

2880/1730

Wydajność zamiatania z miotłą główną teoreoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)

2000/1200

Długość x szerokość x wysokość (mm)

998x797x1100

Ciężar netto (kg)

52

CECHY
Ręczny otrząsacz filtra

•

Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora

•

Kompaktowa konstrukcja

•

Zamiatanie bezpośrednie

•

Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów •
Regulowany uchwyt

•

Prostownik zainstalowany

•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
BATTERY 12V 49AH AGM MONOBLOC

1464483000

PROSTOWNIK WEW. 12V 6A

146 3051 000

MIOTŁA GŁÓWNA D200X500 PPL 0.3

146 3015 000

MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5

146 3035 000

FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.

1463161000

NUMER KATALOGOWY

908 4704 010

34

FLOORTEC 350 to idealne rozwiązanie do małych i
średnich powierzchni. Duża zwrotność, kompaktowa
i ergonomiczna budowa, system bezpyłowy i trakcja
to cechy które stanowią o jej sile. Dedykowana jest
do obsługi stacji serwisowych, parkingów, małych
obiektów przeysłowych i magazynowych. Opcjonalny
zestaw do dywanów umożliwia zamiatanie dużych
powierzchni dywanowych.

FLOORTEC 760 - Zamiatarki prowadzone z napędem

Skuteczna, wydajna i ergonomiczna zamiatarka z systemem
bezpyłowym
•
•

•

•

•
•
•
•

Sterowanie zamiataniem za jednym dotknięciem
Wszystkie funkcje włączają się automatycznie
po uruchomieniu maszyny, co oznacza mniejszy
zakres niezbędnego szkolenia dla operatora
Nie są potrzebne żadne narzędzia do
obsługi miotły głównej i bocznej oraz usuwania
filtra
Łatwy dostęp do wszystkich elementów
umożliwia szybką i łatwą konserwację oraz
obsługę
Solidny ergonomiczny i składany uchwyt
Główną miotłę można łatwo regulować przez
obrót pokrętła
Wbudowany prostownik w standardzie
Efektywny system otrząsania filtra ogranicza
konieczność dodatkowego czyszczenia filtra

Dostępna w wersji akumulatorowej do zamiatania
w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz w wersji
benzynowej do zastosowań na zewnątrz
pomieszczeń. Stanowi ona wydajną i atrakcyjną
propozycję dla stacji paliwowych, salonów
samochodów, obiektów handlowych, małych
zakładów produkcyjnych i dla rolnictwa.

DANE TECHNICZNE

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

Średnica szczotki bocznej (mm)

315

315

Miotła główna (mm)

600

600

Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)

825

825

Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)

1050

1050

Pojemność zbiornika na śmieci (l)

60

60

Powierzchnia filtra (m²)

1.9

1.9

Prędkość robocza (km/h)

4.5

4.5

Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)

20

20

Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)

3715/2230

3715/2230

Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)

4725/2835

4725/2835

Wydajność zamiatania z miotłą główną teoreoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)

2700/1620

2700/1620

Długość x szerokość x wysokość (mm)

1390x870x1100

1390x870x1100

Ciężar netto (kg)

82

88

Ręczny otrząsacz filtra

•

•

Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora

•

•

Kosz z kołami i uchwytem

•

•

Papierowy filtr panelowy

•

•

Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów •

•

Regulowany uchwyt

•

•

Prostownik zainstalowany

•

CECHY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
MIOTŁA GŁÓWNA PPL 0.5-0.8 CHEVR

1465215000

1465215000

MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5

146 3035 000

146 3035 000

FILTR PAPIEROWY

1464902000

1464902000

OTRZĄSACZ FILTRA

1465480000

1465480000

NUMER KATALOGOWY

9084113010

9084114010
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