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7 – 8 | Zametacie stroje
• Manuálne čistenie v interiéri a exteriéri
• Obratné a priestorovo úsporné
• Ergonomická manipulácia vďaka možnosti prestavenia manipulačnej rukoväti 

do troch polôh

Objem nádoby: 42 l. Farba: antracitová. Dĺžka: 1300 mm. 

Vyhotovenie zametacieho stroja: s obojstranne poháňaným hlavným zametacím 
valcom, 3-stupňovými nastaviteľnými bočnými metlami a 3-násobne prestaviteľnou 
manipulačnou rukoväťou. Zametacia šírka: 700 mm. Hmotnosť: 19.5 kg. 
Šírka: 810 mm. Zametací výkon max.: 2800 m²/h. Výška: 1040 mm. 

7 |  Čis. 614 405 6F € 529,- 

Zametacia šírka: 920 mm. Hmotnosť: 26 kg. Šírka: 960 mm. Zametací výkon 
max.: 3680 m²/h. Výška: 1050 mm. 

8 |  Čis. 985 196 6F € 739,- 

Vyhotovenie zametacieho stroja  jednovalcový prehadzovací 
systém

systém jednovalcovej 
zametacej lopaty

systém jednovalcovej 
zametacej lopaty

tandemový valcový systém tandemový valcový systém

Zametacia šírka mm 650 900 900 900 900
Hodinový výkon      2
Hmotnosť kg 32 29 41 30 43
Šírka mm 600 760 760 760 760
Technické vybavenie  batéria čisto manuálne batéria, odsávanie prachu čisto manuálne batéria, odsávanie prachu
Pohon zametacích valcov  motorický manuálny motorický manuálny motorický
Netto čistiaca plocha max. m² 1500 2000 2000 2000 2000
Batéria  2 x 12 V / 12 Ah  12 V / 25 Ah  12 V / 25 Ah
Zametací výkon max. m²/h 2275 3150 3150 3150 3150
Výška mm 480 416 416 416 416
Dĺžka mm 700 1091 1091 1091 1091
Oblasť použitia  chodníky

skladovacie haly
verejné priestranstvá

výrobné oblasti

verejné priestranstvá
výrobné oblasti

čistenie kobercov
predajné plochy

skladovacie haly
verejné priestranstvá

výrobné oblasti
čistenie kobercov
predajné plochy

chodníky
skladovacie haly

verejné priestranstvá
výrobné oblasti

čistenie kobercov
predajné plochy

skladovacie haly
verejné priestranstvá

výrobné oblasti
čistenie kobercov
predajné plochy

  Čís.
 €

115 674 6F
1.095,-

 920 287 6F
549,-

 920 291 6F
1.345,-

 920 283 6F
599,-

 920 286 6F
1.395,-

1 – 5 | Zametacie stroje
• Ľahké, ľahko ovládateľné a tiché
• Inovatívne, flexibilné a ergonomické
• Do interiéru a exteriéru

Objem nádoby: 50 l. Farba: červeno-čierna. 

6 | Ručné zametacie stroje
• Ľahké a obratné – veľmi dobré zametanie hrubých nečistôt
• Vhodné na plochy do cca 1000 m²
• Vďaka veľkým kolesám uloženým vzadu schopné prejazdu po schodoch

Zametacia šírka: 800 mm. Objem nádoby: 40 l. Hodinový výkon: 2800 m². 
Hmotnosť: 14 kg. Šírka: 660 mm. Technické vybavenie: čisto manuálne. Pohon 
zametacích valcov: manuálny. Netto čistiaca plocha max.: 1000 m². Zametací výkon 
max.: 2800 m²/h. Výška: 330 mm. Farba: modrá. Dĺžka: 800 mm. 

6 |  Čis. 727 757 6F € 299,- 

Tandemový valcový 
systém – 2 spolupracujúce 
stredné metly.

Ďalšie výrobky Kärcher 
dodávame na vyžiadanie.
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