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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

În plus, această maşină are ca standard şi un încărcător integrat, pentru

ca dvs. să faceţi economii de timp. Mai mult decât atât, aceasta

funcţionează atât de silenţios încât poate fi folosită chiar şi în zonele cele

mai sensibile la zgomot. La doar 59 dBA, maşina de măturat SW750 este

potrivită pentru curăţenia pe timpul zilei fără riscul de a provoca perturbări.

De fapt, întregul design este atât de eficient şi atât de inteligent realizat

încât productivitatea este asigurată chiar şi cu un operator

neexperimentat, iar costurile de funcţionare sunt minimizate.

Cu SW750 beneficiaţi de caracteristici de calitate şi de o fiabilitate

superioară.

• Productivitate teoreticá de 2.880 m2 pe oré

• Nivel foarte redus de zgomot care permite máturarea zonelor sensibile

la zgomot

• Ca standard este livrat cu baterie şi íncárcátor integrat

• Timp de funcionare de páná la 2 ore pe pardoseli dure (aproximativ

6.000 m2)

• Bateria optionalá máreşte timpul de functionare páná la 3,5 ore

• Mátura principalá şi cele laterale sunt reglabile

• Poate f¡ folosit ş¡ ín interior, şi ín exterior; filtru lavabil din poliester ş¡

agitatorul filtrului sunt incluse ín standard

Acest aparat de máturat alimentat cu baterii, cu adeváratversatil, poate merge oriunde şi poate fl folosit la curátenia ín orice spat¡¡, de la magazine

comerciale páná la benzinárii. Cu trusa pentru covoare, poate curáta chiar şi pardoselile moi.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required
SW750

Filtru pentru curatenie

TRUSĂ FILTRU POLIESTER 1463161000 1 ●

Optiune de maturare

MĂTURĂ PRINCIPALĂ 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.3 146 3015 000 1 ●

Mătură laterală

MATURA LATERALĂ 109x315 PPL0.5 146 3035 000 1 ●

Baterii

BATERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC 1464483000 1 ●

ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT

ÎNCĂRCĂTOR BATERIE 12V 6A 146 3051 000 1 ●

Model SW750

Ref. no. 908 4701 010

PRODUCT FEATURES

Contor baterie cu led ●

Design compact ●

Măturare prin aruncare directă ●

Roţi de tracţiune fără urme ●

Maşini de măturat SW750
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Model SW750

Ref. no. 908 4701 010

PRODUCT FEATURES

Maner ajustabil ●

Încărcător integrat ●

Scuturător manual pentru filtru ●

Technical specifications SW750

Nivel de zgomot (dB(A)) 59

Sursă de alimentare motor Battery 12V

Marcă motor Amer

Viteza maximă (km/h) 4

Rata productivităţii 1 mătura laterală teoretică/efectivă (m²/h) 2880/1730

Rata productivităţii 2 mături laterale teoretică/efectivă (m²/h) -

Lăţime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) 720

Lăţime utilă cu 2 mături laterale (mm) -

Lăţime min. pentru întoarcere (cm) -

Rata max. de urcare (%) 20

Volum container (l) 60

Înălţime max. de golire (cm) -

Suprafaţă filtru principal (m²) 1

Diametru mătură laterală (mm) 315

Viteză mătură laterală (RPM) 100

Viteză mătură principală (RPM) 335

Mătură principală (mm) 500x200

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 99x80x110

Greutate funcţională (kg) 68

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
SW750

Filtru pentru curatenie

TRUSĂ FILTRU POLIESTER 1463161000 1 ●

Clapeta si protectie

TRUSĂ MARGINI FĂRĂ URME 1463167000 1 □

Altele

TRUSĂ MĂTURĂ LATERALĂ-MARGINE 1463255000 1 □

TRUSĂ MOCHETĂ 1463171000 1 □

Maşini de măturat SW750
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Accessories Ref. no.
Min.

required
SW750

Optiune de maturare

MĂTURA PRINCIPALĂ 180x500 COVOR 146 3016 000 1 □

MĂTURĂ PRINCIPALĂ 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.3 146 3015 000 1 ●

MĂTURĂ PRINCIPALĂ 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.7 1463174000 1 □

Baterii

BATERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC 1464483000 1 ●

BATERIE DISCOVER 12V 84AH 1464853000 1 ○

Mătură laterală

MATURA LATERALĂ 109x315 NAILON COVOR 146 3036 000 1 □

MATURA LATERALĂ 109x315 PPL0.5 146 3035 000 1 ●

ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT

ÎNCĂRCĂTOR BATERIE 12V 6A 146 3051 000 1 ●

Maşini de măturat SW750


