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Picture shown may not represent model quoted

Nilfisk-ALTO FLOORTEC 760 je efektívny bezprašný zameták, ktorý Vás
prekvapí tým, ako produktívne a efektívne sa dá robiť zametanie suchých
nečistôt, poskytujúc úsporu času Vašim zamestnancom.
 
 Všetky činnosti potrebné pre ovládanie a prácu s týmto novým
zametákom môžu byť vykonávané z pozície obsluhy. To zahŕňa ovládanie
bočnej kefy na rukoväti. Likvidácia odpadu je rýchlejšia a pohodlnejšia pre
používateľa vďaka nádobe na kolesách.
 
 FLOORTEC 760 umožňuje užívateľovi zvládnuť každodenné čistenie s
ľahkosťou a odstrániť aj tie najmenšie čiastočky v kratšom čase.

• Jednodotykové ovládanie
• Všetky funkcie sa spustia automaticky keď sa kefy spustia a stroj sa

aktivuje. Znamená menej času potrebného na školenie obsluhy.
• Na výmenu hlavnej, alebo bočnej kefy a filtrov nie je potrebné žiadne

náradie. Tiež rýchly prístup ku všetkým komponentom, čo znamená
rýchlu a jednoduchú údržbu a servis.

• Robustná ergonomická sklápateľná rukoväť.
• Hlavná kefa sa jednoducho nastavuje iba pootočením ovládača.
• Vybavený v štandarde integrovanou nabíjačkou.
• Efektívny oklep filtra znižuje potrebu pre jeho dodatočné čistenie.

FLOORTEC 760 je zameták s chodiacou obsluhou ktorý Vám umožní čistiť ľahko a efektívne, zametá špinu a bezprašne odstraňuje aj najmenšie
čiastočky za menej času. Dostupný v aku verzii pre vnútorné a vonjakšie zametanie, ako aj v benzínovej verzii pre použitie vonku. FLOORTEC 760 je
atraktívna voľba pre čerpacie stanice, autosalóny, priemysel, sklady a farmárov. FLOORTEC 760 ponúka konkrétne výhody ktoré ušetria drahocenný
čas, zlepšuje kvalitu čistenia a zvyšuje produktivitu.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
FLOORTEC

760 B

SWEEPER
FLOORTEC

760 P

Zametacie filtreZametacie filtreZametacie filtreZametacie filtre

FILTER PAPER 1464902000 1 ● ●

FILTER POLYESTER 1464691000 1

Hlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefy

BROOM MAIN D.265X600 PPL 0.8-0.5 1465215000 1 ● ●

Bočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefyBočné zametacie kefy

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

AkumulátoryAkumulátoryAkumulátoryAkumulátory

BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC 80564400 1

OstatnéOstatnéOstatnéOstatné

BROOM LEFT SIDE KIT 1465408000 1

Zametacie stroje FLOORTEC 760
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Model SWEEPER
FLOORTEC 760 B

SWEEPER
FLOORTEC 760 P

Ref. no. 9084113010 9084114010

PRODUCT FEATURES

Ručný oklep filtra ● ●

Led indikácia na batérii ● ●

Zber prachu ● ●

Pravostranná kefa ppl ● ●

Zásobník s kolesami a držadlom ● ●

Papierový panelový filter ● ●

Aku verzia ●

Benzínová verzia ●

Neznačkujúce hnacie koleso ● ●

Nastaviteľná rukoväť ● ●

Model pre u.k.

Mokré zametanie ● ●

Zabudovaná nabíjačka ●

Technical specifications SWEEPER
FLOORTEC 760 B

SWEEPER
FLOORTEC 760 P

Pripojenie k sieti Battery 12 V Petrol  Honda 2.14
W

Prevádzková rýchlosť (km/hod) 4.5 4.5

Úroveň hlučnosti 70 78

Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h) 2700/1620 2700/1620

Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) 3715/2230 3715/2230

Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) 4725/2835 4725/2835

Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) 825 825

Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) 1050 1050

Maximálna stúpavosť (%) 20 20

Objem zásobníka na nečistoty (l) 60 60

Filtračná plocha (m2) 1.9 1.9

Priemer bočnej kefy (mm) 315 315

Hlavná zametacia kefa (mm) 600 600

Dĺžka x šírka x výška (mm) 1390x870x1100 1390x870x1100

Čistá hmotnosť (kg) 82 88

Prevádzková hmotnosť (kg) 143 88.5

Zametacie stroje FLOORTEC 760
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

SWEEPER
FLOORTEC

760 B

SWEEPER
FLOORTEC

760 P

Akumulátory a nabíjačkyAkumulátory a nabíjačkyAkumulátory a nabíjačkyAkumulátory a nabíjačky

Aku 6V-180Ah WET rúrkový monoblok 80564500 2 □

AkumulátoryAkumulátoryAkumulátoryAkumulátory

BATERIE MONOBLOC DF 06 80564000 2 □

BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC 80564800 1 □

BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC 80564400 1 □

BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC 80564600 1 □

Hlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefyHlavné zametacie kefy

BROOM MAIN D.265X600 MIX 5 1465216000 1 ○ ○

BROOM MAIN D.265X600 PPL 0.8-0.5 1465215000 1 ● ●

Hlavná kefa D265x600 oce¾ mix 146 0750 000 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 PAPER 1464902000 1 ● ●

FILTER POLYESTER 1464691000 1 ○ ○

PREFILTER 1465018000 1 ○ ○

OstatnéOstatnéOstatnéOstatné

BROOM LEFT SIDE KIT 1465408000 1 □ □

Počítadlo motohodín 24V 9096951000 1 □ □

Klapky a zásteryKlapky a zásteryKlapky a zásteryKlapky a zástery

SKIRTS NO MARKING KIT 1465541000 1 □ □

Zametacie stroje FLOORTEC 760


