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Zamiatarki ręczne i zamiatarki z odsysaniem 
Czyste powierzchnie – wewnątrz i na zewnątrz



Wetrok Sweeper:
dwie odciążające zamiatarki ręczne 

Za pomocą tych zamiatarek ręcznych można w mgnieniu oka oczyścić małe i średnie powierzchnie z 
wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Podwójny system zamiatania z dwiema szczotkami talerzowymi i wałkiem 
zamiatającym umożliwia usuwanie brudu w dwóch cyklach czyszczenia w jednym przejściu. Od liści, 
przez nadgryzione herbatniki, aż po aluminiowe puszki. Modele Turbo Sweep 77 Plus i Master Sweep 97 
Plus sprawdzają się nie tylko na terenach zewnętrznych. Zapewniają również nieskazitelną czystość w 
pomieszczeniach magazynowych i w halach przemysłowych.

•	 podwójne zbieranie brudu 
za pomocą szczotek 
talerzowych i wałka 
zamiatającego

•	 elastyczny uchwyt do 
prowadzenia typu softgripp 
zapewnia najlepszą 
ergonomię i ochronę przed 
ześlizgnięciem ręki

•	 solidne koła podporowe 
umożliwiają jazdę nawet po 
nierównych powierzchniach

•	 podwójne zbieranie brudu za 
pomocą szczotek talerzowych 
i wałka zamiatającego

•	 elastyczny uchwyt do 
prowadzenia typu softgripp 
zapewnia najlepszą  
ergonomię i ochronę przed 
ześlizgnięciem ręki

•	 solidne koła podporowe 
umożliwiają jazdę nawet po 
nierównych powierzchniach

•	 duża bateria zapewnia długą 
pracę

Turbo Sweep 77 Plus

Master Sweep 97 Plus

Dwie przeciwbieżne szczotki talerzowe zbierają brud na całej szerokości obrotu  
i przesuwają go do wałka zamiatającego z tyłu. Wałek przejmuje brud i transportuje 
go do dużego pojemnika. Jednocześnie wałek zamiatający zbiera drobne 
zabrudzenia.

Zaawansowana technologia podwójnej szczotki talerzowej

Napęd 
szczotek 
na baterie



Speedmatic Twister: 
ręcznie prowadzona zamiatarka z odsysaniem, łatwe manewrowanie 

Klienci, którzy zdecydują się na Speedmatic Twister, nie potrzebują już osobnego 
urządzenia do czyszczenia dywanów. Po zmianie na opcjonalne szczotki do 
dywanów maszyna czyści wykładziny równie wydajnie i efektywnie jak twarde 
podłoża na zewnątrz.

Łatwe czyszczenie wykładzin dywanowych

Zamiatarka Speedmatic Twister idealnie nadaje się do zamiatania średnich powierzchni. Jest zwinna i 
kompaktowa, a mimo to zamiata na imponującej szerokości 78 mm. Bateria sprawia, że urządzenie jest 
ciche i bezemisyjne. W związku z tym idealnie nadaje się również do zamkniętych pomieszczeń i hal. Ta 
uniwersalna maszyna potrafi jednak dużo więcej: opcjonalny zestaw do wykładzin dywanowych umożliwia 
czyszczenie tekstylnych wykładzin podłogowych.

•	 łatwe manewrowanie  
i bezproblemowa praca w 
ciasnych pomieszczeniach

•	 cicha praca na baterie  
i wbudowana ładowarka

•	 idealna do zamkniętych 
powierzchni (bezemisyjna)

•	 łatwa obsługa i solidność  
w codziennej pracy

•	 poliestrowy filtr do wilgot-
nych zanieczyszczeń,  
z możliwością prania

•	 opcjonalne zastosowanie 
również do czyszczenia 
dywanów

Speedmatic Twister 



Speedmatic Tornado Pro:
uniwersalna zamiatarka z funkcją odsysania i fotelem dla operatora
 
Speedmatic Tornado Pro pędzi jak wiatr przez świat zamiatarek z funkcją odsysania.  
Cecha szczególna: ta uniwersalna maszyna do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz 
zapewnia zawsze stuprocentowy efekt zamiatania. Wybór należy do klienta: model na 
baterie czy może wersja na benzynę?

W przypadku Tornado to klient określa rodzaj napędu. Może wybrać 
silnik benzynowy o dużej mocy do zastosowań na zewnątrz lub cichy 
napęd na baterie idealny do pracy w budynkach. Czy to na płaskich 
parkingach podziemnych, na parkingach zewnętrznych o dużych 
nachyleniach, czy też w uczęszczanych magazynach – szybki postęp 
prac jest zagwarantowany.

Mechanizm oszczędzania energii w wersji na 
baterie:
Po zatrzymaniu maszyny, szczotki automatycznie 
zatrzymują się po trzech sekundach. Funkcja zapew-
nia ochronę podłogi i zmniejsza zużycie szczotki.

Wybór pomiędzy modelem na baterie a wersją benzynową

Wymiana wałka zamiatają-
cego bez użycia narzędzi 
Skrzynkę z narzędziami można 
odstawić do kąta: wymiana 
wałka zamiatającego nie wyma-
ga użycia żadnych narzędzi, 
wystarczy kilka ruchów.

Mocna szczotka – znakomity 
efekt zamiatania 
Zoptymalizowane szczotki boczne 
usuwają brud nawet z najdalszych 
kątów – i to w rekordowo krótkim 
czasie! Wymagające dużych 
nakładów konserwacyjnych 
paski napędowe ustąpiły 
miejsca nowoczesnym silnikom 
elektrycznym. 

Speedmatic Tornado Pro 

Wideo
Zobacz Speedmatic 
Tornado Pro w akcji!

Wszystkie elementy (siedzisko, 
pedał nożny itp.) są do siebie ide-
alnie dopasowane pod względem 
ergonomicznym i zaprojektowane 
pod optymalnym kątem. Praktycz-
ne rozwiązanie: w wersji na baterie 
wyświetlacz kontrolny jest wbudo-
wany bezpośrednio w kierownicę.

Wyposażenie specjalne – ochrona zdrowia podczas pracy



Speedmatic Zyklon: zamiatarka z funkcją odsysania i fotelem 
dla operatora, do dużych powierzchni 

Szukasz wydajnej zamiatarki z funkcją odsysania do użytku na wolnym powietrzu, która szybko 
sprzątnie duże powierzchnie? Speedmatic Zyklon to idealny wybór. Duża ilość odpadów, duże 
powierzchnie i silne zabrudzenia – oto strefa komfortu dla tej mocnej maszyny. Za sprawą tego 
siłacza powierzchnia zmieni się nie do poznania!

Kiedy duży zbiornik brudu maszyny Speedmatic Zyklon się napełni, opróżnisz go 
bez większego wysiłku. Wystarczy uruchomić dźwignię – zbiornik brudu podniesie 
się hydraulicznie. Teraz możesz łatwo wysypać jego zawartość do kontenera na 
śmieci.

Ergonomiczne opróżnianie hydrauliczne

Wilgotne zabrudzenia? 
Nie ma problemu!
Jesienią mokre liście są 
wszechobecne. Dla zamiatarki 
Zyklon nie stanowi to problemu: filtr 
poliestrowy jest zmywalny, dlatego 
nawet wilgotne zabrudzenia nigdy 
nie spowodują wzrostu kosztów 
utrzymania maszyny.

Duża wydajność czyszczenia 
powierzchni i szybkie tempo
Mocny silnik wysokoprężny 
i duża szerokość robocza 
umożliwiają bardzo szybkie 
wykonanie prac związanych z 
czyszczeniem. 

Naprzód w górę – również na 
stromej powierzchni
Tylko nieliczne powierzchnie 
zewnętrzne są płaskie. 
Dlatego Zyklon ma dodatkowe 
zasilanie, które umożliwia 
pokonywanie ramp i wzniesień.  

Speedmatic Zyklon 
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Modele i wersje:  

Model Speedmatic Twister Tornado Pro P-XT Tornado Pro B Zyklon
Nr artykułu 71500 71509 71507 71503

Wyposażenie podstawowe
Szczotki boczne standard
Szczotka walcowa standard
Zestaw baterii z suchym ogniwem

Licznik roboczogodzin –

Dane techniczne
Szerokość robocza ze szczotkami bocznymi 78 cm 125 cm 154 cm
Szerokość robocza bez szczotek bocznych 50 cm 70 cm 90 cm
Długość całkowita 128 cm 140 cm 163 cm
Szerokość całkowita 75 cm 101 cm 121 cm
Wysokość całkowita 113 cm 114 cm 152 cm
Powierzchnia filtrowania: 2,25 m2 6 m2 8 m2

Opróżnianie zbiornika brudu ręczny ręczny hydrauliczne
Teoretyczna wydajność czyszczenia powierzchni 3500 m2/h 5625 m2/h 8125 m2/h 12 320 m2/h
Waga 98 kg 262 kg 337 kg 645 kg
Zbiornik brudu 40 l 95 l 95 l 160 l
Moc całkowita 0,3 kW 4,1 kW 1,1 kW 10 kW
Prędkość jazdy do przodu – 4,5 km/h 6,5 km/h 8 km/h (zalecana 7 km/h)
Maks. zdolność pokonywania wzniesień – 16% 12% 16%
Rodzaj napędu elektryczny silnik benzynowy czterosuwowy elektryczny silnik wysokoprężny
Bateria 12 V/105 Ah – 24 V/180 Ah –
Mechanizm otrząsania filtra ręczny elektryczny
Materiał filtra poliester

Model Sweeper Turbo Sweep 77 Plus Master Sweep 97 Plus
Nr artykułu 70016 70017

Wyposażenie podstawowe
Bateria z suchym ogniwem
Ładowarka
System szczotek talerzowych
Walec zamiatający do drobnych zanieczyszczeń
2 szt. Filtr pyłowy
Pałąk do prowadzenia typu softgrip
Płynna regulacja wysokości 
szczotek.

Dane techniczne
Teoretyczna wydajność czyszczenia powierzchni 2860 m2/h 4100 m2/h
Szerokość robocza 77 cm 97 cm
Waga 12 kg 22 kg
Zbiornik brudu 50 l 50 l
Napęd szczotek ręczny elektryczny i ręczny
Napięcie baterii – 12 V

Baterie
Czas pracy 15 Ah – do ok. 2 h
Czas pełnego ładowania – ok. 7 h

www.wetrok.com
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Wetrok Polska S.A.  ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
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