
ZCELA NOVÝ TYP ČISTICÍ SÍLY

DOSTUPNÉ VERZE

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

SEZNAMTE SE SE SILOU, JEŽ POHÁNÍ NAŠE PROJEKTY

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

XTREMA EB: pohon na baterie, 24 V

XTREMA DK: kapalinou chlazený dvouválcový vznětový motor

Zametaná dráha s jedním bočním kartáčem

Zametaná dráha se dvěma bočními kartáči

Max. výkon

Max. rychlost

Šířka hlavního kartáče

Typ hlavního kartáče

Kapacita nádoby na nečistoty

Max. výška vyklápění

Filtrační systém

Systém pohonu - verze DK

Ovládání hlavního a bočních kartáčů a vysavače, verze DK

Motor - verze DK

Systém pohonu - verze EB

1.100 mm

1.400 mm

11.900 m2/h

8,5 km/h

800 mm

systém různých štětin, plovoucí, samostavný

150 litrů

1.350 mm, hydraulický zdvih

polyesterový pytel, třída USG, elektrický oklep

hydraulický motor

100% hydraulika

kapalinou chlazený dvouválec Kubota - nafta

elektromotor 24V

zadní zásobník na odpadky s víceúrovňovým vyklápěním

výměna kartáčů bez použití nářadí

zatahovací boční kartáč

demontovatelné boční panely

ocelový nárazník

polyesterový pytlový filtr 

elektrický oklep filtru

přední světla

vakuový předřazený filtr v sání vzduchu

celopryžové, nehustitelné pneumatiky

kompletní paket předních/koncových světel

zvukový / vizuální alarm při jízdě dozadu

ochranný kabinový rám

přední okno z PVC

Společnost EUREKA se pyšní výrobou vysoce kvalitních, robustních

a mnohostranných produktů a jejich prodejem a servisováním

pomocí pečlivě vybrané a kvalifikované celosvětové sítě distributorů.

kartáč na levou stranu

automatický systém oklepu filtru

blikající světla

polyesterový pytlový filtr potažený

polyuretanem třídy USGC

®

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

ÚKLIDOVÁ
TECHNIKA



PRO EXTRÉMNÍ ČIŠTĚNÍ!

Účinnost Efektivnost sběru odpadů Efektivnost filtrování Efektivnost při manévrování Efektivní servis

Hydraulicky poháněná trakce, zvedání zásobníku, kartáče a vysavač umožňují stroji Xtrema vyčistit 
velmi rychle extrémně znečištěné podlahy. Rutinní údržba je velmi jednoduchá, což zkracuje prostoje. 
Kompaktnost tohoto zametacího stroje s jeho malým poloměrem otáčení (1.600 mm) jej činí mimo-
řádně vhodným pro zametání v úzkých, omezených prostorách nepřístupných pro větší stroje, avšak 
s rychlostí a produktivitou mnohem větších zametacích strojů.
Cena stroje XTREMA umožní uživatelům s malým rozpočtem dosáhnout efektivity větších zametacích 
strojů s vysokozdvižným vyklápěním za odůvodnitelnou cenu, kterou si mohou dovolit.

EXTREMA je kompaktní, kompletně hydraulicky ovládaný zametací stroj
s vysokozdvižným vyklápěním, vyrobený společností EUREKA pro zame-
tání těsných prostor i velkých podlažních ploch.
Šířka hlavního kartáče činí 800 mm, celková zametaná dráha je široká 
1400 mm a výkon činí při plné rychlosti 11.900 m2/h.

Hydraulický pohon předního kola umožňuje 
stroji Xtrema jízdu do sklonu 20%. Výkonný 
motor Kubota má servisní síť po celém světě.
Více koňských sil, dvouválec a chlazení 
vodou poskytují celkově větší výkon a delší 
životnost.

Aby mohl kartáč pracovat na většině typů 
ploch, vyvinuli jsme exkluzivní štětinový 
kartáč se třemi integrovanými sekcemi.
Hlavní kartáč plave, aby měl lepší výkon na 
nerovných plochách, a automaticky se nasta-
vuje v závislosti na opotřebení.

Snadno použitelné ovládací prvky umožňují 

obsluze, aby se soustředila na zametání

a odvedla práci rychle a efektivně.

Tlak kartáče na plochu lze nastavovat během 

práce. Umožňuje to exkluzivní a precizní 

ovladač nacházející se na přístrojové desce.

Silný hydraulický pohon, proměnlivá rychlost 

nastavitelná do 8,5 km/h, ovládaná dvěma 

pedály (dopředu / zpět).

Zásobník s víceúrovňovým vyklápěním vybave-

ný hydraulickým lapačem nečistot se nachází

v zadní části stroje, lze jej zvedat do výše

1350 mm nad podlahu a má objem 150 litrů.

Stroj Xtrema je vybaven polyesterovým 
pytlovým filtrem, který je mimořádně 
efektivní při zachytávání jemného prachu
a má mnohem větší životnost než ostatní 
tradiční filtry.
Vysoce efektivní oklep prachu z filtru umož-
ňuje extrémní čisticí výkon bez nutnosti 
výměny filtru.

Kompaktnost tohoto zametacího stroje 
s jeho malým poloměrem otáčení (1.600 mm) 
jej činí mimořádně vhodným pro zametání 
v úzkých, omezených prostorách nepřístup-
ných pro větší stroje, avšak s rychlostí 
a produktivitou mnohem větších zametacích 
strojů.

Hlavní kartáč lze vyměnit rychle bez použití nářadí. 
Prachový filtr lze vyměnit během několika sekund. 
Veškeré díly, motory, pohony atd. jsou snadno přístup-
né pro servisní práce, neboť boční, horní a zadní panely 
lze zcela otevřít.
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