Zametací stroj Nilfisk SW4000 B – batéria, P – benzín
Sedadlový zametací stroj so zvýšeným vyklápaním zásobníku a maximálnym výkonom. Minimalizuje
prestoje v pracovnom režime a minimalizuje prevádzkové náklady. Je vhodnou voľbou pre výrobné
haly, nákupné centrá, parkoviská, vhodný aj pre vonkajšie
použitie. Dodávaný je v benzínovej, batériovej alebo LPG
verzii.
Charakteristika:
• One Touch – jednodotykový systém ovládania
všetkých funkcií stroja
• Bočné kefy uložené na pružinách – ochrana pri
náraze
• Voliteľný kropiaci systém DustGuard – kropenie
bočných kief umožňuje bezprašné zametanie
• Zvýšené hydraulické vyklápanie zásobníka – rýchle
vyprázdnenie a bezpečná obsluha
• Všetky systémy sú kontrolované plynovým pedálom – šetrenie energie a kief, vypínaním pri nečinnosti
stroja
• Sedadlo obsluhy je dobre prístupné a nastaviteľné, dobrý výhľad obsluhy pri práci
• Zásobník je ovládaný z miesta obsluhy
• Výstražný maják
• Klaksón
• Akustický signál pri cúvaní
Technické parametre :

SW4000 B (batérie)

Pohon :
Motor
Šírka zametania s 1 bočnou kefou
Šírka zametania s 2 bočnými kefami
Pracovný výkon s 1 kefou teoretický/praktický
Pracovný výkon s 2 kefami teoretický/praktický
Maximálna rýchlosť
Hlučnosť
Mokré zametanie
Objem zásobníka na nečistoty
Objem nádoby na vodu
Max. výška vysýpania
Maximálna výklopná hmotnosť
Minimálna šírka otáčania
Maximálna stúpavosť
Hlavná kefa
Priemer bočnej kefy
Plocha filtra
Rozmery (d x š x v)
Výška so strechou
Hmotnosť netto
Prevádzková hmotnosť
Celková hmotnosť

batérie 24 V
975 mm
1.250 mm
7 km/hod
65 dB(A)
áno
75 l
20 l
150 cm
100 kg
192/189 cm
20%
700 mm
450 mm
7 m2
433 kg
824 kg
1005 kg

SW4000 P (benzín)
benzín
Honda 4,1 kW
975 mm
1.250 mm
6825 / 4780 m2/hod
8750 / 6125 m2/hod
7 km/hod
75 dB(A)
áno
75 l
20 l
150 cm
100 kg
192/189 cm
20%
700 mm
450 mm
7 m2
1.640 x 1.035 x 1.330 mm
199 cm
511 kg
594 kg
775 kg
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