KM 75/40 W P
Ručně vedený zametací stroj s odsáváním se silným benzinovým motorem Honda, ideální pro
důkladné a bezprašné čištění venkovních ploch od 600 m². Vysoký uživatelský komfort díky
konceptu EASY Operation a pojízdné nádobě na zametené nečistoty s vozíkovým systémem.
Velmi dobrá ovladatelnost díky kompaktním rozměrům a pohonu pojezdu.
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Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
Pohodlné vyjímání a snadné vyprazdňování zásobníku díky prohlou-
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beným úchytům.
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Pohodlná údržba
Výměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.

Krátká doba odstranění nečistot.

Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru
1,8 m² filtrační plochy pro dlouhé pracovní intervaly.
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Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
Komfortní zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání
veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.

Dlouhá životnost díky omyvatelnému polyesteru.



Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.
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KM 75/40 W P

 Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí

Technické údaje
Objednací číslo

1.049-205.0

EAN kód

4039784467330

Pohon - výkon

W

3300

Max. plošný výkon

m²/h

3375

Pracovní šířka

mm

550

Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem

mm

750

Nádoba na zametené nečistoty

l

40

Stoupavost

%

15

Pracovní rychlost

km/h

4,5

Filtrační plocha

m²

1,8

Hmotnost

kg

84

Rozměry (D x Š x V)

mm

1430 × 780 × 1180

Vybavení
Polyesterový plochý skládaný filtr
Ruční oklep filtru
Pohon pojezdu dopředu
Hlavní zametací válec nastavitelný
Pojízdná nádoba na zametené nečistoty
Klapka na hrubé nečistoty
Madlo, sklopné
Princip přehazování přes hlavu
Odsávání
Regulace sacího proudu
Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Čtyřtaktový benzinový motor / Honda

Pohon

KM 75/40 W P
1.049-205.0
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3

Objednací
číslo

4

Délka/Šířka

Průměr

Plochý skládaný filtr
Plochý skládaný filtr

1 5.731-635.0

Voděodolný, omyvatelný plochý skládaný filtr pro zametací

stroje Kärcher. Šetří náklady na údržbu.

Standardní zametací válec
Standardní zametací válec

2 6.906-884.0

550 mm

Robustní standardní zametací válec, voděodolné univerzální
štětiny, pro běžná znečištění na každém povrchu. Dlouhá

životnost.

550 mm

S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného
prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prosto- 
rách.

550 mm

Tvrdý hlavní zametací válec pro odstraňování silně ulpívají
cích nečistot ve venkovním prostoru.

Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní
Zametací válec, měkký

3 6.906-886.0

Zametací válec tvrdý

4 6.906-885.0

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku

KM 75/40 W P
1.049-205.0

1

2–3

Objednací
číslo

Délka/Šířka

Průměr

Postranní kartáč Standard
postranní kartáč

1 6.906-132.0

420 mm

Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost,
vhodný pro všechny typy povrchů

2 6.905-625.0

420 mm

Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prosto
rách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.

3 6.905-626.0

420 mm

Měkký postranní kartáč zametá jemný prach na jakémkoli
povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro
nečistoty s vysokým podílem prachu.



Postranní kartáč tvrdý
Postranní kartáče tvrdé 41 mm
Postranní kartáč měkký

 Obsaženo v objemu dodávky.
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postr.kartáče PP střed. 41 MM

KM 75/40 W P
1.049-205.0

1

Objednací
číslo
Ostatní nástavbové sady

1 2.851-040.0

 Obsaženo v objemu dodávky.



Dvojitý stěrač filtru zvyšuje výkon čištění ve velmi prašném

prostředí.
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Dvojitý oklep filtru

