KM 75/40 W G
Wyjątkowo zwrotna zamiatarka z trakcją jezdną i odsysaniem pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich powierzchni. Zasilana spalinowo.
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Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem
Wygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na
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Łatwa w utrzymaniu
Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

zanieczyszczenia.
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Szybkie opróżnianie zbiornika.

Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem
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Wykonany z łatwego w czyszczeniu poliestru.

Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane
i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętła i dwóch pedałów.

1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez
przerw na czyszczenie filtra.

Koncepcja obsługi EASY Operation



Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
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KM 75/40 W G

 Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem

Dane techniczne
1.049-205.0

Numer katalogowy

4039784467330
Moc napędu

W

3300

Wydajność teoretyczna

m²/h

3375

Szerokość robocza

mm

550

Szerokość robocza z 1 szczotką boczną mm

750

Zbiornik na śmieci

l

40

Zdolność do pokonywania wzniesień

%

15

Prędkość robocza

km/h

4,5

Powierzchnia filtracyjna

m²

1,8

Ciężar

kg

84

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

1430 × 780 × 1180

Wyposażenie standardowe
Płaski filtr falisty z tworzywa sztucznego



Manualny system oczyszczania filtra












Jazda do przodu
Regulowana szczotka główna
Mobilny pojemnik na śmieci
Klapa dużych śmieci
Składany uchwyt prowadzący
Przerzutowa metoda zamiatania
System odsysania
Regulowana siła ssania
Szczotka boczna opuszczana/regulowana

 Objęte dostawą.

KM 75/40 W G, 1.049-205.0, 2016-09-23

4-suwowy silnik benzynowy / Honda

Napęd

Akcesoria dla KM 75/40 W G
1.049-205.0

1

2

3

Numer katalo- Instalacja z
gowy
zakładu

4

Długość/
Szerokość

Cena

Opis

Płaskie filtry faliste

1 5.731-635.0

Filtr falisty płaski

Płaski filtr falisty wykonany z poliestru, zmywalny, odporny

na butwienie.

Walcowe szczotki - standard
Szczotka walcowa standard 550
mm

2 6.906-884.0

550 mm

Odporna na butwienie szczotka walcowa, o przedłużonej
trwałości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.



Szczotka walcowa z miękkim, naturalnym włosiem do
zamiatania pyłu i kurzu z delikatnych powierzchni na
zewnątrz jak i wewnątrz.



Twarda szczotka walcowa, przeznaczona do terenów
zewnętrznych. Odporny na butwienie.



Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne
Szczotka walcowa naturalna/
miękka 550 mm

3 6.906-886.0

550 mm

4 6.906-885.0

550 mm

Szczotki walcowe główne, twarde
Szczotka walcowa twarda 550 mm

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

Akcesoria dla KM 75/40 W G
1.049-205.0

1

2

3

Numer katalo- Instalacja z
gowy
zakładu

Długość/
Szerokość

Cena

Opis

Standardowe szczotki boczne
Szczotka boczna miękka 470 mm

1 6.906-132.0

420 mm

2 6.905-625.0

3 6.905-626.0

Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej
trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 470
mm.



420 mm

Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów
zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.



420 mm

Odporna na wilgoć, do zamiatania piasku i pyłu, o miękkiej
szczecinie, do wszystkich powierzchni.



Szczotki boczne, twarde
Szczotka boczna twarda 470 mm
Szczotki boczne, miękkie
Szczotka boczna standard 470 mm

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

Akcesoria dla KM 75/40 W G
1.049-205.0

Numer katalo- Instalacja z
gowy
zakładu

Cena

Opis

Pozostałe zestawy montażowe
Podwójny mechanizm oczyszczania filtra

Podwójny skrobak filtra zwiększający wydajność pracy w
silnie zakurzonym środowisku.



 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

1 2.851-040.0

