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Picture shown may not represent model quoted

Tento malý zametač je všestranným pomocníkom a svoju prácu odvedie
ako u benzínových čerpadiel, tak i v okolí nákupných centier. Tento nový
zametač má naviac jednu bezkonkurenčnú vlastnosť: je štandardne
vybavený integrovanou nabíjačkou!

• Malý ručne vedený zametací stroj
• Batériový pohon
• Integrovaná nabíjačka ako štandard
• Mimoriadne nízka prevádzková hlučnosť iba 59 dB
• Elektrický pojazd pre pohodlnejšiu manipuláciu
• Objemný násypník s kapacitou 60 litrov

FLOORTEC 350 je najmenší zametací stroj s batériovým pohonom. Pre
jednoduchšie ovládanie je FLOORTEC 350 vybavený elektrickým
pojazdom, ktorý sa reguluje pomocou páky umiestnenej na rukoväti.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
FLOORTEC

350

Zametacie filtreZametacie filtreZametacie filtreZametacie filtre

Filter poly 1463161000 1 ●

Hlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefy

Hlavná kefa 200x500 PPL0.7PPL 1463174000 1 ●

Bočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefy

Boèná kefa 109x315 PPL0.5 146 3035 000 1 ●

AkumulátoryAkumulátoryAkumulátoryAkumulátory

Aku 12V-49Ah AGM monoblok 1464483000 1 ●

Model SWEEPER
FLOORTEC 350

Ref. no. 908 4704 010

PRODUCT FEATURES

Ručný oklep filtra ●

Led indikácia na batérii ●

Polyesterový látkový filter ●

S trakčným motorom ●

Aku verzia ●

Kompaktný dizajn ●

Zametacie stroje FLOORTEC 350
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Model SWEEPER
FLOORTEC 350

Ref. no. 908 4704 010

PRODUCT FEATURES

Nízka hladina hluku pri práci ●

Sklopné držadlo pre prepravu ●

Zametanie formou priameho vhadzovania ●

Neznačkujúce hnacie koleso ●

Tepelné poistky ●

Indikátor stavu nabitia aku ●

Nastaviteľná rukoväť ●

Vyberanie kefy bez nástrojov ●

Zabudovaná nabíjačka ●

Technical specifications SWEEPER
FLOORTEC 350

Pripojenie k sieti Battery 12 V

Prevádzková rýchlosť (km/hod) 4

Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h) 2000/1200

Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) 2880/1730

Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) 720

Prevádzková šírka s/bez bočných kief (mm) 720/500

Maximálna stúpavosť (%) 20

Objem zásobníka na nečistoty (l) 60

Typ hlavného filtra Polyester

Filtračná plocha (m2) 1

Priemer bočnej kefy (mm) 315

Hlavná zametacia kefa (mm) 500

Dĺžka x šírka x výška (mm) 998x797x1100

Čistá hmotnosť (kg) 52

Prevádzková hmotnosť (kg) 68

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
FLOORTEC

350

AkumulátoryAkumulátoryAkumulátoryAkumulátory

Aku 12V-49Ah AGM monoblok 1464483000 1 ●

Aku DISCOVER 12V 84Ah 1464853000 1 ○

Zametacie stroje FLOORTEC 350
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Accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
FLOORTEC

350

Hlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefy

Hlavná kefa 180x500 koberec 146 3016 000 1 ○

Hlavná kefa 200x500 PPL0.3 146 3015 000 1 ○

Hlavná kefa 200x500 PPL0.7PPL 1463174000 1 ●

Klapky a zásteryKlapky a zásteryKlapky a zásteryKlapky a zástery

Zástera neznaèiaca 1463167000 1 □

OstatnéOstatnéOstatnéOstatné

Kobercová sada 1463171000 1 □

Zástera neoprén pre boènú kefu 1463255000 1 □

Bočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefy

Boèná kefa 109x315 NYLON koberec 146 3036 000 1 ○

Boèná kefa 109x315 PPL0.5 146 3035 000 1 ●

Zametacie filtreZametacie filtreZametacie filtreZametacie filtre

Filter poly 1463161000 1 ●

Zametacie stroje FLOORTEC 350


