
TwinSweep 900E

Basic Plus Pro

Pojezd vpřed O P P

Specifikace baterií 12V 50Ah (C20) AGM 12V 75Ah (C20) AGM 2x 12V 50Ah (C20) AGM

Teoretická doba provozu na jedno nabití (hodin) 2 2 2,5
Typ nabíječe externí integrovaný integrovaný

Ukazatel stavu baterie s ochranou proti podbití P P P

Počítadlo motohodin P P P Abmaße

Zametací princip TPS TPS TPS

Vybavek dvěma bočními kartáči P P P

Vyklápění bočních kartáčů O O P

Zametací šíře

se zaklopenými kartáči (mm) 900 900 900

s vyklopenými kartáči (mm) O O 1100
zametací šíře - střední kartáč 500 500 500

Pohon středního kartáče P P P

Převod řemen řemen řemen

Teoretický plošný výkon (m2/h) 3600 (4000m/hx0,9m) 3600 (4000m/hx0,9m) 4400 (4000m/hx1,1m)

Odsávání P P P

Výkon odsávání (10mm H2O) 460 m³/h 460 m³/h 460 m³/h

Možnost vypnutí sání pro vlhké nečistoty O P P

Plocha filtru 2,5 2,5 2,5

Typ filtru vlhku odolný - impregnovaný vlhku odolný - impregnovaný vlhku odolný - impregnovaný

Oklep filtru mechanický mechanický elektrický

Objem nádrže na nečistoty (L) 75 75 75

Rozměry stroje (DxŠxV in mm) 1085x820x710 1085x820x710 1085x820x710

Hmotnost (prázdná v kg) 98 114 124

Nastavitelné madlo P P P

LED světlomet O O P

TwinSweep 900E

Nejnovější inovace zametacího stroje pro chodící obsluhu: vysoký výkon a moderní design.

Sklady, komerční prostory a parkoviště, robustní a velmi agilní TwinSweep 900E je ideální volbou, která je k dispozici ve třech variantách!

Detaily

Shrnutí výhod:

 - dva boční kartáče - výklopné

 - velká přední kola

 - pojezd vpřed

 - střední kartáče s pohonem

 - elektrický oklep filtru

 - elektrické sání

 - výkonné baterie

 - integrovaný nabíječ

 - ukazatel stavu baterie s ochranou proti podbití

 - LED přední světlomet

 - snadná výměna baterií

Technická specifikace

Robustní zametací stroj s odsáváním pro chodící obsluhu je navržen pro profesionální použití. Jeho působivá manévrovatelnost a pohodlná trakce vpřed mají za

následek efektivní čištění velkých prostor. Zametání v úzkých uličkách je u TwinSweep 900 snadné. Integrované výklpné postranní kartáče v případě potřeby

zvětšují šířku zametání a činí zametání v rozích a pod regály snadným úkolem. Mimořádně velká přední kola zajišťují vynikající ovladatelnost.

Zatímco všechny varianty sdílejí stejně silný zametací výkon systému dvouválců - TPS, verze Pro nabízí navíc trakci vpřed, výklopné boční kartáče a delší výdrž

baterie.

Zametací systém TPS patentovaný společností Stolzenberg v kombinaci s vynikajícím odsáváním, při zametání, a velkým filtrem bez námahy odstraní všechny

druhy nečistot, písek a prach.


