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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Indiferent dacă este vorba despre pardoseala dintr-o fabrică industrială, de

un şantier, de o parcare sau un parc public, maşina SR2000 asigură o

curăţenie productivă şi eficientă. Este uşor şi confortabil de folosit şi

sistemul său superior de filtrare păstrează nivelul de praf la minim.

SR2000 este cu adevărat regina maşinilor de măturat conduse.

Maşină de măturat condusă de top.

• Poate aduna pânâ la 818 kg de murdârie şi resturi şi poate fl golit la o

înâltime de 152 cm

• Douâ flltre panou impermeabile oferâ o suprafatâ de filtrare foarte

mare, de 16 m2

• Lampa indicatoare pentru temperatura mare indicâ colectarea de

obiecte încinse în container

• Posibilitatea de a inclina containerul pentru a împinge resturile înainte

înseamnâ o necesítate redusâ de golire

Atunci când murdâria este foarte mare, este nevoie de o abordare

serioasâ. SR2000, eu capacitatea sa mare, designul robust şi

caracteristicile tehnice avansate, asigurâ o curátenie rapidà şi eflcientâ în

astfel de conditii grele.

● Standard equipment

Model SR 2000 DIESEL

Ref. no. 56516753

PRODUCT FEATURES

Termometru apă ●

Indicator nivel presiune ulei ●

Cronometru ●

Indicator al nivelului de combustibil ●

Direcţie ●

Măturare prin aruncare directă ●

Sistem de descărcare cu înălţime variabilă ●

Indicator nivel baterie ●

Scaun reglabil ●

Technical specifications SR 2000 DIESEL

Nivel de zgomot (dB(A)) 92.3

Sursă de alimentare motor
Diesel 4cyl. 2500,

47.3 hp

Marcă motor Mitsubishi

Viteza maximă (km/h) 13

Viteza maximă la măturare (km/h) 5

Rata productivităţii 1 mătura laterală teoretică/efectivă (m²/h) 21710/15200

Lăţime utilă (mm) 1270

Maşini de măturat SR2000
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Technical specifications SR 2000 DIESEL

Lăţime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) 1670

Lăţime min. pentru întoarcere (cm) 454

Rata max. de urcare (%) 21

Rezervor de combustibil ( l ) 35

Consum de combustibil (l/h) 6.4

Volum container (l) 765

Înălţime max. de golire (cm) 152

Greutate max. la golire (kg) 818

Suprafaţă filtru principal (m²) 16

Filtru panou (m²) 16

Diametru mătură laterală (mm) 580

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 246x179x151

Greutate funcţională (kg) 1724

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required

SR 2000

DIESEL

Altele

ANSAMBLU CABINĂ CU PRESURIZATOR 56516881 1 ○

OPŢIUNE CONTOR MOTOR AGITATOR 56516764 1 □

OPŢIUNE ÎNCĂLZITOR-DIESEL 56109202 1 ○

OPŢIUNE ÎNCĂLZITOR-GPL 56109201 1

OPŢIUNE SE CURĂŢARE AER 56516873 1 ○

OPŢIUNE SE CURĂŢARE AER 56516867 1 ○

OPŢIUNE SE CURĂŢARE AER CU LUMINĂ 56100841 1 ○

OPŢIUNE-PACHET PROTECŢIE EXTERNĂ 56516847 1 □

SE CURĂŢARE AER FĂRĂ PROTECŢIE 56100840 1 ○

TRUSĂ BAGHETĂ ASPIRARE 56381780 0 □

Optiune protectie

ANSAMBLU PROTECŢIE DEASUPRA 56516756 1 ○

Maşini de măturat SR2000


