
KM 130/300 R D
Πετρελαιοκίνητη, πλήρως υδραυλική βιομηχανική σκούπα με πίσω σύστημα διεύθυνσης 
τριών τροχών. Για να αντεπεξέρχεστε στις δύσκολες εργασίες καθαρισμού υλικών κτηρίων 
ή βιομηχανιών κατασκευής μετάλλων, χυτηρίων και άλλων τομέων με έντονη βρωμιά.
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 Ενισχυμένη κατασκευή

 Στέρεο ατσάλινο πλαίσιο.
 Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες.

 Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτρο

 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m².
 Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα.

 Εύχρηστο

 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση.
 Εύκολη είσοδος και έξοδος.

 Διάφορα συστήματα μετάδοσης κίνησης

 Ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
 Οι πετρελαιοκινητήρες συμμορφώνονται με το βιομηχανικό 

πρότυπο.
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KM 130/300 R D

 Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
 Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
 Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.186-120.0

 4039784521131
Σύστημα μετάδοσης κίνησης  τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου Yanmar
Κίνηση - ισχύς kW 15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 13000
Πλάτος εργασίας mm 1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική 
βούρτσα

mm 1300

Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές 
βούρτσες

mm 1550

Κάδος l 300
Ικανότητα αναρρίχησης % 18
Ταχύτητα λειτουργίας km/h 10
Επιφάνεια φίλτρου m² 5,5
Βάρος kg 951
Διαστάσεις (L × W × H) mm 2040 × 1330 × 1430

Εξοπλισμός
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού 
φίλτρου

  Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτι-
σης

 

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης  Υδραυλικό Μετρητής ωρών λειτουργίας  
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική 
βούρτσα

  Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη  

Υδραυλικό τιμόνι   Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς 
τα έξω αυτόματα

 

Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης  
Αρχή λειτουργίας φαρασιού  
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπρο-
στινή κίνηση

 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπι-
σθοπορεία

 

Αναρρόφηση  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου Μήκος/Πλάτος

Διάμε-
τρος Τιμή Περιγραφή

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 
130/300

1 6.988-158.0 Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην 
εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο 
καθαρισμό του αέρα απαγωγής.



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 2 6.987-519.0 Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές. 
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος

Τυπική κυλινδρική βούρτσα 3 6.987-438.0 1000 mm 300 mm Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης 
ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες 
τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.



Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική

Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλα-
κός, επαγγελματικός

4 6.987-460.0 1000 mm 300 mm Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το 
σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερι-
κούς όσο και εξωτερικούς χώρους.



Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλα-
κός/φυσικός

5 6.987-440.0 1000 mm 300 mm Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής 
σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. 

Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή

Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, 
σκληρός/αδιάβροχος

6 6.987-439.0 1000 mm 300 mm Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώ-
ρους. 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου Μήκος/Πλάτος

Διάμε-
τρος Τιμή Περιγραφή

Στάνταρ πλευρικές βούρτσες

Πλευρική βούρτσα, τυπική 1 6.987-083.0 550 mm Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για 
όλες τις επιφάνειες. 

Πλευρική βούρτσα, σκληρή

Πλευρική βούρτσα, σκληρή 2 6.905-773.0 550 mm Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, 
δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 
mm



Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες

Πλευρική βούρτσα, τρίχες από 
χάλυβα

3 6.905-619.0 550 mm Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, 
μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm 

Πλευρική βούρτσα, μαλακή

Πλευρική βούρτσα, μαλακή 4 6.905-620.0 550 mm Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προ-
σβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους Ø 550 mm
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου Τιμή Περιγραφή

Φωτισμός

Φωτισμός StVZO 1 2.851-941.7 2.851-941.7 Εγκεκριμένο για χρήση στους δημόσιους δρόμους στη Γερμα-
νία, πιστοποιημένη λύση φωτισμού StVZO που αποτελείται 
από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτικές λυχνίες, κόρνα, 
φως φρένων και φως κινδύνου.



Φωτισμός StVZO στο κάλυμμα του 
οχήματος

2 2.852-201.7 2.852-201.7 Για την έγκριση του σάρωθρου KM 130/300 R D για χρήση σε 
δρόμους και την εγκατάσταση στις καμπίνες: κιτ StVZO kit, 
που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φώτα φρένων, 
ενδεικτικές λυχνίες, φώτα κινδύνου και κόρνα.



Εγκεκριμένο από τον TÜV 3 2.851-982.7 2.851-982.7 Επανεξέταση για χρήση σε δημόσιους δρόμους στη Γερμανία. 
Φώτα εργασίας 4 2.851-279.0 2.851-279.7 Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως 

υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. 

Σάρωση/αναρρόφηση

Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης 5 2.852-814.0 2.852-814.7 Για τον καθαρισμό γωνιών 
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας 6 2.851-286.0 Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της 

σκόνης. 

Πλευρικές βούρτσες

ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστε-
ρή

7 2.851-272.0 2.851-272.7 Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για εξαιρε-
τικά αποτελέσματα καθαρισμού. 

Άλλα κιτ συναρμογής

Κάθισμα Comfort 8 6.373-014.0 Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση. 
Add-on kit ram protection KM 
130/300 R

9 2.852-620.0 

Δοχείο απορριμμάτων από ανοξεί-
δωτο χάλυβα

10 6.961-926.7 6.961-926.7 Δοχείο απορριμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα 
και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 
διάβρωσης.



Προστατευτική σκεπή

Add-on kit protection shield 
sweeper 130

11 2.852-595.0 

Καμπίνα κλειστού τύπου

Καμπίνα με προστασία από τις 
καιρικές συνθήκες

12 2.851-271.7 2.851-271.7 Ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, παρμπρίζ με 
υαλοκαθαριστήρα και πλαστικό κάλυμμα στο πλάι και στο 
πίσω μέρος - για προστασία από τον άνεμο και τις και κακές 
καιρικές συνθήκες.



Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ 
και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ

13 2.851-269.7 2.851-269.7 Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προ-
στατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων. 

Προστατευτική οροφή 14 2.851-267.7 2.851-267.7 Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE 
IEC 60335-2-72. 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου Τιμή Περιγραφή

Ελαστικά

Σετ τροχών με πνευματικό ελαστικό 1 4.515-332.0 4.515-332.7 Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές. 
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις

Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα 
(σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, 
που δεν αφήνουν σημάδια

2 4.515-328.0 4.515-328.7 Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών 
κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνει-
ες.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου Τιμή Περιγραφή

Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωθρο πόλεων)

Σύστημα ψεκασμού νερού για 
πλευρικές βούρτσες

1 2.851-281.0 2.851-281.7 Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται 
από δεξαμενή νερού 50 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και 
ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


