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Zametaná dráha s bočním kartáčem
Zametaná dráha pouze s hlavním kartáčem
Max. výkon 
Reálná kapacita zásobníku na nečistoty
Typ filtru
Počet filtrů
Složení standardního filtru
Pohon

780 mm
550 mm

3.510 m2/h
40 l

Polyesterový pytel
1

Polyester
Mechanický pohon zadních kol

HLAVNÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLAVNÍ KARTÁČ Z PPL, SMĚS NĚKOLIKA DRUHŮ ŠTĚTIN - BOČNÍ KARTÁČ, 
PPL - PÁKA POHONU - ŠASI S OCHRANOU JAKO U AUTOMOBILU, NÁRAZNÍKY - ZAVĚŠENÁ
KAPOTA Z TLUMICÍHO MATERIÁLU - ZAŘÍZENÍ NA ZVEDÁNÍ LAPAČE NEČISTOT - ZÁSOBNÍK
NA NEČISTOTY NAMONTOVANÝ NA KOLECH - NASTAVITELNÁ ŘIDÍTKA - 
PARKOVACÍ BRZDA - SYSTÉM OKLEPU FILTRU

DOSTUPNÉ
VERZE

KOBRA S H - S BENZÍNOVÝM MOTOREM, HONDA
KOBRA ET - POHON NA BATERIE

MNOHEM VÍCE NEŽ JEN KRÁSNÝ TVAR

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

ÚKLIDOVÁ
TECHNIKA
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Zadní zásobník s vysokou
kapacitou minimalizuje
časové ztráty vyvolané

vyprazdňováním.
Je namontovaný na kolech

a vybavený komfortním
držadlem umožňujícím

snadnější vyprazdňování.

Tělo stroje je
vyrobeno ze
speciálního
tlumivého
materiálu

a chrání stroj
KOBRA před
nechtěným

poškozením.

Jemný prach je filtrován
skrze polyesterový

pytlový filtr s excelentním
filtračním účinkem (99,9%)
a mnohem delší životností,

než mají tradiční filtry.
Filtr lze čistit díky

efektivnímu
mechanickému oklepu.

Stroj je vybaven
zařízením
na zvedání

předního lapače
nečistot pro

snadnější sbírání
velkých odpadků.

Přístrojová deska umístěná na kapotě se velmi
snadno používá a obsahuje: ovládání na vypínání

vysávání, ovládání na zvedání a spouštění bočního
kartáče, spínací skříňku.

KOBRA je nový zametací stroj pro chodicí obsluhu ideální pro rychlý a efektivní
úklid malých a středně velkých ploch.
Lze jej zakoupit s pohonem na benzínový motor Honda nebo s pohonem
na baterie. Elektrická verze, která je extrémně tichá a neznečišťuje ovzduší,
je vhodná především pro používání v interiérech.
Stroj KOBRA má hlavní kartáč o velikosti 550 mm, celkovou zametanou dráhu
o šířce 780 mm a pyšní se pracovním výkonem blížícím se 3.510 m2/h.

Nastavitelná řidítka
poskytují vyšší komfort

při práci a větší
ovladatelnost, protože

je lze upravit podle
výšky obsluhy.

Pohon lze aktivovat
pomocí komfortní

páčky umístěné
na řidítkách obsluhy.

Hlavní kartáč stroje PPL Kobra umožňuje dokonalé čištění i velmi znečištěných a velmi nerovných
ploch. Ve spojení s kapacitou zadního zásobníku na prach a velmi efektivním polyesterovým pytlovým
filtrem dodává Kobra čistou plochu účinně zbavenou prachu (99,9%) s maximální životností filtru
a minimální údržbou.

Kobra: stroj plný funkcí pro vysokou produktivitou. Jediná věc, které nebudete chtít uvěřit, že dostáváte
tak úžasný stroj za tak malé peníze.
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