
Czyste powierzchnie – większe bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, czy jest to zamiatarka ręczna czy zamiatarka z odsysaniem Speedmatic – wszystkie 
modele umożliwiają usunięcie luźnych zabrudzeń z powierzchni w rekordowo krótkim czasie. Dzięki temu 
zarówno pracownicy, jak i klienci będą się mogli swobodnie i bezpiecznie poruszać po wszystkich 
garażach podziemnych, parkingach, dziedzińcach, magazynach i wykładzinach dywanowych. Niezależnie 
od panujących warunków atmosferycznych.
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19Szczegółowe informacje

Modele i wersje: 

Model Speedmatic Twister Tornado P-XT Tornado B Zyklon
Nr artykułu 71500 71505 71501 71503

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

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 filtrowa: 2,25 m2 6 m2 8 m2

Opróżnianie zbiornika brudu ręczne ręczne 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
Akumulator 12 V/105 Ah – 24 V/180 Ah –
Mechanizm czyszczenia filtra ręczne 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
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Zamiatarki ręczne i zamiatarki z odsysaniem
Czyste powierzchnie niezależnie od pogody



Wetrok Sweeper: 
Dwie funkcjonalne zamiatarki ręczne

Za ich pomocą można w mgnieniu oka oczyścić małe i średnie powierzchnie z wszelkiego rodzaju 
zabrudzeń. Podwójny system zamiatania z dwiema szczotkami talerzowymi i walcową szczotką główną  
zamiatającym umożliwia precyzyjne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, od liści przez nadgryzione 
herbatniki aż po aluminiowe puszki. Modele Turbo Sweep 77 Plus i Master Sweep 97 Plus nie 
tylko sprawdzają się na terenach zewnętrznych, ale także zapewniają nieskazitelną czystość w 
pomieszczeniach magazynowych i w halach przemysłowych.

• podwójne zbieranie brudu za 
pomocą szczotek talerzo-
wych i wałka zamiatającego

• miękki uchwyt do prowadze-
nia typu softgripp zapewnia 
najlepszą ergonomię i ochro-
nę przed ześlizgnięciem ręki

• solidne koła podporowe 
umożliwiają jazdę nawet po 
nierównych powierzchniach

• podwójne zbieranie brudu za 
pomocą szczotek talerzo-
wych i wałka zamiatającego

• miękki uchwyt do prowadze-
nia typu softgripp zapewnia 
najlepszą ergonomię i ochro-
nę przed ześlizgnięciem ręki

• solidne koła podporowe 
umożliwiają jazdę nawet po 
nierównych powierzchniach

• duża bateria jest gwarancją 
długiej pracy urządzenia

Turbo Sweep 77 Plus

Master Sweep 97 Plus

Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki talerzowe zbierają brud na całej sze-
rokości obrotu i przesuwają go do wałka zamiatającego z tyłu. Szczotka walcowa 
przejmuje brud i transportuje go do dużego pojemnika. Jednocześnie szczotka 
walcowa zbiera drobne zabrudzenia.

Zaawansowana technologia podwójnej szczotki talerzowej

Napęd szczo-
tek na baterie



Speedmatic Twister: 
Ręcznie prowadzona zamiatarka z odsysaniem, łatwe manewrowanie

Klienci, którzy zdecydują się na Speedmatic Twister nie potrzebują już oddzielnego 
urządzenia do czyszczenia dywanów. Po zmianie na opcjonalne szczotki do dywanów 
maszyna ta 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 z imponującą szerokością 780 mm. Zasilanie bateryjne sprawia, że jest 
cicha i bezemisyjna. W związku z tym jest optymalna również do zamkniętych pomieszczeń i hal. Ta uniwersalna 
maszyna potrafi  jednak dużo więcej: opcjonalny zestaw do wykładzin dywanowych umożliwia czyszczenie 
wykładzin tekstylnych.

• łatwe manewrowanie i 
bezproblemowa praca w 
ciasnych pomieszczeniach

• cicha praca na bateriach i 
wbudowana ładowarka

• idealna do zamkniętych 
powierzchni (bezemisyjna)

• łatwa obsługa i solidność w 
codziennej pracy

• poliestrowy fi ltr do 
wilgotnych zanieczyszczeń, 
z możliwością prania

• opcjonalne zastosowanie 
również do czyszczenia 
dywanów

Speedmatic Twister



Speedmatic Tornado i Zyklon: 
dwie silne zamiatarki z fotelem dla operatora

Tornado Speedmatic i Zyklon to dwie mocne maszyny do dużych powierzchni. Efektywnie i dokładnie 
usuwają one nawet dużą ilość śmieci rozrzuconych na dużym obszarze. Tornado Speedmatic oferuje 
Twoim klientom wybór pomiędzy cichą pracą na baterie wewnątrz budynków a silnikiem benzynowym o 
dużej mocy do czyszczenia ramp i stromych wzniesień.

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

Ergonomiczne opróżnianie hydrauliczne

DO POWIERZCHNI 
ZEWNĘTRZNYCH I 
POMIESZCZEŃ

• wybór między mocnym 
silnikiem benzynowym a 
wersją na baterie 

• dwie boczne szczotki 
zapewniają optymalny 
rezultat czyszczenia

• poliestrowy fi ltr do 
wilgotnych zanieczyszczeń, 
z możliwością prania

DO DUŻYCH POWIERZCHNI 
ZEWNĘTRZNYCH

• ergonomiczne opróżnianie 
hydrauliczne

• mocny silnik wysokoprężny
• poliestrowy fi ltr do 

wilgotnych zanieczyszczeń, 
z możliwością prania

Speedmatic Tornado

Speedmatic Zyklon


