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POPIS

Sprint je řada průmyslových zametačů s výjimečným poměrem cena/výkon určených pro úklid za su-
chých podmínek (odsáté nečistoty jsou filtrovány papírovým kazetovým filtrem) . Při navrhování této řady 
strojů byl kladen důraz na dosažení nízké ceny při zachování výborných užitných vlastností společných pro 
všechny stroje značky Dulevo.
Jednotlivé modely z výrobkové řady Sprint se navzájem liší pracovní šířkou a typem pohonu (benzínový 
x bateriový). Společným prvkem všech modelů je optimální rozložení hmotnosti a použití předního smě-
rového kolečka, díky kterému jsou stroje snadno ovladatelné. Nastavení bočního kartáče lze u strojů s 
chodící obsluhou (Sprint 700 a 900) provést přímo z místa obsluhy. Uzávěr sání je vhodný zejména pro 
dočasnou práci ve vlhkých podmínkách.
Stroje Sprint jsou ideální volbou pro úklid garáží, exteriérů obytných domů a firemních objektů, obchod-
ních prostor a dalších oblastí, kde rozsáhlejší investice do průmyslového zametače nejsou žádoucí.

Sprint 700

Sprint 900

Sprint 1000

TECHNICKÁ DATA
Model: 700 EH/SH 900 EH/SH 1000 EH/SH 
Pohon: bateriový/benzínový bateriový/benzínový bateriový/benzínový
Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 500 700 700 
Pracovní šířka s bočním kartáčem (mm): 700 900 900 
Pracovní šířka se 2 bočními kartáči (mm:) - - 1050
Průměr bočního kartáče (mm): 380 380 400
Průměr hlavního kartáče (mm): 240 240 280
Objem zásobníku na odpad (l): 40 60 70
Plocha filtru (m2): 1,5 2,5 4
Max. rychlost (km/h): 5 5 8
Hmotnost (kg) (u EH vč. baterií): 86/73 103/85 346/301
Výrobce a typ motoru: ELVI/Honda G100 C.C.AMER/Honda G100 C.C.AMER/Honda G160
Počet válců: - / 1 - / 1 - / 1
Max. výkon (W): 360/1600 400/1600 1140/4000
Rozměry (dvš – mm): 1000/970/810 1000/970/990 1440x980x980
Parkovací a provozní brzda: - - mechanická
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úklidové

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• válcový hlavní kartáč
• pravý boční kartáč
• papírový filtr
• mechanický oklep filtru (modely 700, 900)

jen modely 1000:
• elektrický oklep filtru 
• majáček 
• klakson
• superelastická kola

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
jen modely 1000:
• levý boční kartáč
• dva malé vyjímatelné zásobníky na odpad
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průmyslové

Spolehlivý, výkonný, ručně vedený zametací stroj určený pro menší plochy a místa, kam se nehodí 
zametací stroj se sedící obsluhou. Dulevo 52 má technické charakteristiky větších zametacích strojů 
Dulevo, perfektní výsledky zametání zajištěné systémem zametání a odsávání nečistot přímo do 
zásobníku.
Zametání přímo do zásobníku (1) - nejúčinnější systém zametání
Dulevo 52 zametá nečistoty bočním a hlavním kartáčem. Boční kartáč zametá nečistoty do středu 
stroje, kde je  hlavní válcový kartáč za pomoci odsávání přemístí přímo do zásobníku. Tlak hlavního 
kartáče se nastavuje z pozice obsluhy, čímž jsou zajištěny dobré výsledky čištění i na nerovném povrchu 
a až do konce životnosti kartáče. Zásobník je snadno vyjímatelný.
Filtrační systém (2)
Jemný prach je odsáván výkonným sacím systémem také přímo do zásobníku (10). Sací systém je 
tvořen výkonným ventilátorem (5) a odolným polyesterovým filtrem, který zajišťuje, že do ovzduší je 
vypouštěn pouze čistý vzduch. Účinná filtrace do 3 µm umožňuje používat stroj i v prostředí s vysokou 
koncentrací jemného prachu. 
Účinný systém oklepávání filtru (3)
Filtry jsou opatřeny setřásáním, velmi snadno se vyjímají a čistí. Jemné prachové částice jsou důkladně 

oklepány do zásobníku, prodlužuje se tak doba 
nutná pro ruční čištění filtru.
Boční kartáč odolný proti nárazům (4)
Rychlost pro pohyb vpřed je plynule nastavitelná. 
Konstrukce stroje umožňuje snadný přístup 
k motoru a ostatním hlavním součástem. Rukojeť 
stroje lze nastavit dle potřeby obsluhy.  Podvozek 
je vyroben z kvalitní, elektricky svařované oceli. 
Hotový podvozek je natřený specielní základovou 
barvou a odolným ochranným polyuretanovým 
nátěrem.

POPIS

filtrační systém
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TECHNICKÁ DATA

ZAMETAČE 52 EH  52 SH
průmyslové

Model zametače: 52 EH 52 SH
 bateriový benzínový
Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 500 500
Pracovní šířka s bočním kartáčem (mm:) 750 750
Průměr bočního kartáče (mm): 400 400
Průměr hlavního kartáče (mm): 230 230
Objem zásobníku na odpad (l): 45 45
Plocha filtru (m2): 2,5 2,5
Max. rychlost (km/h): 5 5
Hmotnost (kg) (u EH vč. baterií): 135 97

Motor / Pohon
Výrobce motoru: C.C.AMER Briggs&Stratton
Počet válců:  1
Pohon: baterie 24V benzín
Max. výkon (W): 500 2600
 při 2800 rpm při 3600 rpm
Uvažovaný pracovní výkon (W):  2200
  při 3300 rpm
Rozměry (dvš – mm):   1345x960x670  1345x960x670

• hlavní válcový kartáč pr. 230 mm  
• pravý boční kartáč pr. 400 mm 
• mechanický oklepávač filtru
• filtr polyester / bavlna odolný proti plísním

• parkovací brzda
• baterie 2x12 V, 100 Ah
• nabíječka baterií
• indikátor nabití baterií a počítadlo hodin

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍSTANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

výškově nastavitelné madlo
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průmyslové

Velice efektivní systém přímého nametání smetí (1) - zamete veškeré nečistoty od jemného prachu až 
po hrubé odpadky na pracovišti. Zásobník na nečistoty, umístěný hned před hlavním válcovým kartáčem, 
zajišťuje vynikající výsledky zametání i když je hlavní kartáč značně opotřebený. Přítlak hlavního kartáče se 
reguluje z pozice obsluhy stroje. Regulací přítlaku přizpůsobíte kartáč danému typu povrchu a prodloužíte 
i jeho životnost. 
Účinná filtrace (2)  - filtr vyrobený ze specielního polyesteru odolného proti plísni, filtrace do 3 µm - stroj 
je vhodný i pro použití v prostředí s vysokou koncentrací jemného prachu. Díky speciálnímu tvaru filtru 

vzniká maximální filtrační plocha 
(4 m2), vlastní rozměry filtru jsou 
přitom minimální; zkracuje se tak 
doba nutná pro vyklepání filtru. 
Filtr se snadno vyndává a čistí, 
díky tomu je jen výjimečně nutné 
ho měnit a tím je zajištěna jak 
úspora času, tak peněz. Filtrace 
všech zametačů Dulevo odpovídá 
normám na sníženou emisí prachu 
karcinogenní povahy. 
Účinný oklep (3) – pomocí 
důkladného oklepu v různých 
směrech se oddělí prach od filtru 
a padá přímo do zásobníku na 
nečistoty. Tento systém prodlužuje 
dobu mezi ručním čištěním 
jednotlivých součástí filtračního 
systému. Pokud je nutné ruční 
čištění, filtr lze ze stroje snadno 
vyjmout a vyčistit.
Převodový systém sestává z 
čerpadla mechanicky napojeného 
na zadní nápravu (diferenciál). 
Stroj Dulevo 75 je konstruován se 
zřetelem na funkčnost, pohodlí a 
bezpečí obsluhy, splňuje požadavky 

POPIS
Kompaktní semi-hydraulický 
zametací stroj se sedící obsluhou 
a technickými vlastnostmi, 
kvalitou a spolehlivostí, která 
odpovídá dobrému jménu strojů 
Dulevo.
Je určený pro údržbu menších 
ploch, ale je-li třeba, je schopen 
uklidit i větší otevřené plochy. 
Poskytuje obsluze maximální 
pohodlí a dosahuje vynikajících 
pracovních výsledků, které jsou zaručeny 
systémem přímého zametání a vhazování nečistot 
do zásobníku. Nečistoty nejprve namete jeden nebo 
dva boční kartáče doprostřed stroje, kde hlavní 
válcový kartáč s velkým průměrem smete veškerý 

odpad dopředu do 
zásobníku na nečistoty. 
Jemný prach je odsáván 
přímo do zásobníku 
pomocí výkonného sacího 
zařízení, které je tvořeno 
silným ventilátorem a 
odolným polyesterovým 

filtrem, zajišťujícím účinnou 
filtraci tak, aby se do okolí 
dostával pouze čistý vzduch. 

U zametacího stroje Dulevo 
75 můžete zvolit pohon na baterii, 

benzín nebo LPG, takže ho lze skutečně 
použít v každém prostředí.
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TECHNICKÁ DATA
Model: 75 EH 75 SH
 bateriový benzínový
Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 700 700
Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem (mm:) 950 950
Pracovní šířka se 2 bočními kartáči (mm:) 1200 1200
Průměr bočního kartáče (mm): 420 420
Průměr hlavního kartáče (mm): 240 240
Objem zásobníku na odpad (l): 80 80
Plocha filtru (m2): 4 4
Max. rychlost (km/h): 8 8
Hmotnost (kg) (u EH vč. baterií): 420 285

Motor / pohon:
výrobce motoru: C.C.AMER Honda GX 270
Počet válců:  1
Pohon: baterie 24V benzín / LPG
Max. výkon (W): 1500 6600
 při 1500 rpm při 3600 rpm
Uvažovaný pracovní výkon (W):  5500    
  při 2700 rpm
Rozměry (dvš – mm): 1430x1335x890 1430x1335x890
Provozní brzda: mechanická mechanická
Parkovací brzda: mechanická mechanická
Přední pneumatika: superelast. pneumatická 3.00-4
Zadní pneumatiky: superelast. pneumatická 3.00-4

CEE 89/392. Zametací stroj se snadno ovládá a je vybaven přehledným ovládacím panelem. Podvozek 
je vyroben z kvalitní, elektricky svařované oceli. Výkonný sací ventilátor (5) lze vypnout, pokud stroj 
zametá vlhký odpad. Snadný přístup k motoru i ostatním komponentům umožňuje pohodlnou údržbu. 
Zásobník na nečistoty (11) o obsahu 80 l se díky umístění na 4 otočných kolečkách a skládací rukojeti 
lehce vyprazdňuje.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• hlavní válcový kartáč pr. 240 mm  
• pravý boční kartáč pr. 420 mm 
• sací turbína s ručním spínáním
• elektrický oklepávač filtru
• filtr polyester / bavlna odolný proti plísním

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• levý boční kartáč
• kryt pravého bočního kartáče
• kryt levého bočního kartáče
• stříška
• přední světla
• majáček s uchycením
• přední, boční a zadní nárazníky
• baterie 4 x 6V, 24 Ah (EH)
• nabíječka baterií24 V – 30 Ah (EH)
• úprava na LPG (SH)

průmyslové
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POPIS

 FUTURA 1100 EH  1100 SV  1100 DY

Zametací stroje se sedící obsluhou Dulevo 1100 
Futura dosahují vynikajících výsledků při zametání 
v průmyslových a komerčních budovách i při úklidu 
venkovních komunikací. Díky svému kompaktnímu 
vzhledu a hydraulickým systémům ovládání má 
stroj výjimečně dobrou manévrovací schopnost a 
jednoduchou obsluhu. Hydraulické ovládání je zcela bez 
hnacích řemenů, což velmi usnadňuje údržbu. Proces přímého 
zametání začíná u bočního kartáče, který namete nečistoty p o d 
středový válcový kartáč, jenž nečistoty za pomoci silného sání vhazu je 
do zásobníku. Jemný prach je turbínou nasáván do zásobníku p ř í m o .  
Polyesterový filtr odolný proti plísním zaručuje účinnou filtraci do  3 µm, takže do 
okolního prostředí je vypouštěn pouze čistý vzduch. Díky tomu, že je možno si vybrat  ze tří 
variant pohonu, je tento stroj opravdu vhodný do každého prostředí. Ke stroji je možno objednat různé 
příslušenství a tím přizpůsobit stroj vlastním potřebám.

Velice účinný systém přímého nametání smetí (1) - zamete veškeré nečistoty od jemného prachu až po hrubé 
odpadky na pracovišti. Zásobník na nečistoty, umístěný hned před hlavním válcovým kartáčem, zajišťuje vynikající 
výsledky zametání i když je hlavní kartáč značně opotřebený. Přítlak hlavního kartáče se reguluje z pozice obsluhy 
stroje. Regulací přítlaku přizpůsobíte kartáč danému typu povrchu a prodloužíte i jeho životnost. 
Účinná filtrace (2) - filtr vyrobený ze speciálního polyesteru odolného proti plísni, filtrace do 3 µm - stroj je vhodný i 
pro použití v prostředí s vysokou koncentrací jemného prachu. Díky speciálnímu tvaru filtru vzniká maximální filtrační 

plocha, vlastní rozměry filtru jsou přitom minimální.  
Účinný oklep (3) – pomocí důkladného oklepu v různých 
směrech se oddělí prach od filtru a padá přímo do zásobníku 
na nečistoty. Tento systém prodlužuje dobu, kdy je třeba filtr 
demontovat a ručně vyčistit. 
Boční kartáč(e) (4) – hydraulicky ovládané, odolné proti 
nárazu, chráněné ocelovým krytem. Když nepracují, 
automaticky se zvednou, aby nedošlo k deformaci vláken a 
nerovnoměrnému opotřebení.
Přímý převod (7) – čerpadlo s proměnlivým průtokem spojené 
s výkonným hydraulickým motorem, který je přímo připojený 
k zadnímu kolu. 
Zásobník na odpad (12) – objem 220 l, hydraulicky ovládané 
víko, které se před vysypáním odpadu zavře. Zásobník lze 
zvednout do výšky 1,34 m, což umožňuje vysypávat odpad 
do všech běžně používaných kontejnerů. 
Výkonný sací motor (5) - hydraulicky poháněný sací motor 
může být vypnut, když stroj musí pracovat ve vlhkých 
podmínkách.

Výborná manévrovací schopnost – obrysová kružnice otáčení cca 2,2 m. 
Jednoduchá údržba – snadný přístup k motoru a všem dílům. K výměně hlavního kartáče není třeba žádného 
nářadí.

průmyslové
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TECHNICKÁ DATA

ZAMETAČE   FUTURA 1100 EH  1100 SV  1100 DY

 1100 EH 1100 DY 1100 SV
 bateriový diesel benzín
Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 750 750 750
Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem (mm:) 1100 1100 1100
Pracovní šířka se 2 bočními kartáči (mm:) 1350 1350 1350
Průměr bočního kartáče (mm): 500 500 500
Průměr hlavního kartáče (mm): 290 290 290
Objem zásobníku na odpad (l): 220 220 220
Plocha filtru (m2): 6 6 6
Max. rychlost (km/h): 7 7 7
Hmotnost (kg) (u EH vč. baterií): 955 690 640
     nenaložený, s řidičem 70 kg

Motor / Pohon
Výrobce motoru: Best Motor Ruggerini Briggs&Stratton
Model:  MD 150 Vanguard
Počet válců:  2 1
Pohon: baterie 36V nafta benzín / LPG
Max. výkon (kW): 2,5 10  6,8   
  při 3000 rpm při 3600 rpm
Uvažovaný pracovní výkon (kW):  8,5 5,7  
  při 2550 rpm při 2500

Rozměry (dvš – mm):  1950 x 1350 x 1230
Provozní brzda: mechanická mechanická mechanická
Parkovací brzda: mechanická mechanická mechanická
Přední pneumatiky: pneumatické  pneumatické  pneumatické   
 4.004-4 4.004-4 4.004-4
Zadní pneumatika: superelast. pneumatická  pneumatická  
  4.004-4 4.004-4

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• hlavní válcový kartáč pr. 290 mm  
• pravý boční kartáč pr. 500 mm 
• sací turbína s elektrickým ovládáním
• elektrický oklepávač filtru
• filtr polyester / bavlna odolný proti plísním

• levý boční kartáč
• kryt pravého bočního kartáče
• kryt levého bočního kartáče
• stříška
•  nastavitelné odpružené sedadlo s opěrkami 

rukou
• přední a zadní světla
• přední superelastické pneumatiky 
• majáček 
• přední a zadní gumové nárazníky
• zvedací háky
• baterie vysokozátěžová 36 V, 320 Ah (EH)
•  nabíječka baterií 36 V – 60 Ah (EH)
• úprava na LPG (SV)

průmyslové
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POPIS

 STAR 1300 EH  1300 SK  1300 DL  1300 DY
průmyslové

Díky své robustní 
konstrukci a 
spolehlivosti je 
zametač se sedící 
obsluhou Dulevo 1300 
Star ideálním strojem i 
do těžkých průmyslových 
podmínek. Odolný podvozek z velmi kvalitní 
elektricky svařované oceli. Spolehlivost 
stroje je zajištěna systémem přímého 
převodu, který eliminuje poruchy spojené 
s řetězovými a jinými spoji u běžných 
strojů.
Zametač 1300 Star byl navržen tak, aby 
bylo zajištěno optimální pohodlí obsluhy 
a snadné ovládání stroje. Ergonomie 

stroje je taková, 
že nedochází 

k únavě obsluhy ani 
po dlouhé době práce. 

Vnější průměr kruhu 
otočení je přibližně 2,3 m (norma 
CUNA), takže stroj má vysokou 

manévrovací schopnost, která umožňuje 
práci i v omezených prostorech.  Lze 
volit ze čtyř různých pohonů stroje: 
bateriový, benzínový (s možností úpravy 
na LPG) a dva naftové. Dále je možno 
zvolit standardní variantu stroje (k němu 
lze vybrat další volitelné příslušenství) 
nebo variantu PLUS, se speciálním 
standardním vybavením.

Zametací systém (1) – nejúčinnější přímé zametání, kombinuje mechanický sběr se silným sáním tak, aby neunikal 
žádný prach do okolního prostředí. Zásobník na odpad je umístěn přímo před hlavním válcovým kartáčem, čímž jsou 
zajištěny vynikající výsledky zametání, i když je hlavní kartáč značně opotřebený. Přítlak hlavního kartáče se reguluje z 
pozice obsluhy stroje. Regulací přítlaku přizpůsobíte kartáč danému typu povrchu a prodloužíte i jeho životnost. 
Kartáče (2) – boční kartáče jsou hydraulicky ovládané, odolné proti nárazu, chráněné ocelovým krytem. Plovoucí 
hlavní kartáč kopíruje profil podlahy nebo vozovky. Ať je sebevíce hrubá nebo nerovná, udržuje stále správný tlak. 
Kartáče mají dlouhou životnost, vyrábějí se s různými typy vláken pro variabilní použití. Kartáče se po vypnutí 

stroje automaticky zvednou ze země, 
aby nedošlo k deformaci vláken a 
nerovnoměrnému opotřebení.
Automatické zvedání kartáčů (3) - stroj 
disponuje patentovaným systémem 
automatického zvedání všech kartáčů při 
vypnutí zametače.
Výkonný sací motor (4) - hydraulicky 
poháněný sací motor může být vypnut, 
když stroj musí pracovat ve vlhkých 
podmínkách.
Zásobník na odpad (5) – objem 360 l, 
hydraulicky ovládané víko pomáhá 
při pěchování odpadu během úklidu. 
Zásobník lze zvednout ze země do výšky 
1,33 m, což umožňuje vysypávat odpad 
do většiny standardních kontejnerů na 
odpad.
Účinný oklep (6) – pomocí důkladného 
oklepu v různých směrech se oddělí 
prach od filtru a padá přímo do 
zásobníku na nečistoty. Tento systém 
prodlužuje dobu, kdy je třeba filtr 
demontovat a ručně vyčistit.
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TECHNICKÁ DATA

ZAMETAČE
průmyslové

STAR 1300 EH  1300 SK  1300 DL  1300 DY

Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 900  
Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem (mm:) 1250  
Pracovní šířka se 2 bočními kartáči (mm:) 1500  
Průměr bočního kartáče (mm): 500  
Průměr hlavního kartáče (mm): 280             
Objem zásobníku na odpad (l): 360 
Max. výška vysypávání (mm): 1330  
Plocha filtru (m2): 6   
Max. rychlost (km/h): 9   
Hmotnost (kg) (u EH vč. baterií): 650-700  
     nenaložený, s řidičem 70 kg (EH 920)
Provozní brzda: mechanická  
Parkovací brzda: mechanická  
Přední pneumatiky: pneumatické 4.006-6      
Zadní pneumatika: pneumatické 4.006-6      
 superelast. (u EH) 
Rozměry (dvš – mm): 2215 x 1500 x 1320      
 (se 2 boč. kartáči)

Model zametače: 1300 EH 1300 SK 1300 DL 1300 DY
Výrobce motoru: Best Motor Kohler Lombardini Yanmar
Model:  KG5 LDW 502 L 100 AE
Počet válců:  2 2 1 
Pohon: baterie 36V benzín/LPG nafta nafta 
Max. výkon (kW): 2,5 13,4 9,8 7,5      
 při 2150 rpm při 3600 rpm při 3600 rpm při 3600 rpm 
Uvažovaný pracovní výkon (kW):  10,5 7,8 5,8
  při 2550 rpm při 2550 rpm při 2650 rpm

• hlavní válcový kartáč pr. 280 mm  
• pravý boční kartáč pr. 500 mm 
•  sací turbína s elektrickým (EH) nebo 

hydraulickým ovládáním
• elektrický oklepávač filtru
• filtr polyester / bavlna odolný proti plísním

• levý boční kartáč
• kryt pravého bočního kartáče
• kryt levého bočního kartáče
• stříška
•  nastavitelné odpružené sedadlo s opěrkami 

rukou
• přední a zadní světla
• přední superelastické pneumatiky 
•  funkční přístrojová deska s automat. 

servořízením zametacího systému
• majáček na sloupku
• boční a zadní gumové nárazníky
• zvedací háky
• baterie vysokozátěžová 36 V, 320 Ah (EH)
• nabíječka baterií 36 V – 60 Ah (EH)
• úprava na LPG (SK)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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POPIS

 90 EL, 90 SF, 90 DM, 90 DR
průmyslové

Zametací systém (1) – nejúčinnější přímé zametání, kombinuje mechanický sběr se silným sáním tak, 
aby neunikal žádný prach do okolního prostředí. Zásobník na odpad je umístěn přímo před hlavním 
válcovým kartáčem (1), čímž jsou zajištěny vynikající výsledky zametání, i když je hlavní kartáč značně 
opotřebený. Přítlak hlavního kartáče se reguluje z pozice obsluhy stroje. Regulací přítlaku přizpůsobíte 
kartáč danému typu povrchu a prodloužíte i jeho životnost. 
Filtrační systém (2) – filtr vyrobený ze speciálního polyesteru odolného proti plísni, filtrace do 3 µm 
- stroj je vhodný i pro použití v prostředí s vysokou koncentrací jemného prachu. Díky speciálnímu tvaru 
filtru vzniká maximální filtrační plocha, vlastní rozměry filtru jsou přitom minimální.  
Účinný oklep (3) – pomocí důkladného oklepu v různých směrech se oddělí prach od filtru a padá přímo 
do zásobníku na odpad. Tento systém prodlužuje dobu, kdy je třeba filtr demontovat a ručně vyčistit. 
Boční kartáč(e) (4) – hydraulicky ovládané, odolné proti nárazu.
Přímý převod (7) – čerpadlo s proměnlivým průtokem spojené s výkonným hydraulickým motorem, který 
je přímo připojený k zadnímu 
kolu. 
Vysoce výkonný ventilátor 
(5) - může být vypnut, pokud 
stroj musí pracovat ve 
vlhkých podmínkách.
Zásobník na odpad (12) 
– objem 350 l, hydraulicky 
ovládané víko, které se 
před vysypáním zavře a 
zhutní odpad. Zásobník lze 
zvednout do výšky 1,5 m, což 
umožňuje vysypávat odpad 
do všech běžně používaných 
kontejnerů. 
Manévrovací schopnost 
– obrysová kružnice otáčení 
cca 2,35 m. 
Jednoduchá údržba – snadný 
přístup k motoru a všem 
dílům. K výměně hlavního 
kartáče není třeba žádného 
nářadí.

Zametač se sedící 
obsluhou Dulevo 90 uspokojí 
díky osvědčené konstrukci a 
vysokému výkonu většinu uživatelů 
z nejrůznějších oblastí. Stroj střední 
velikosti určený do těžkých podmínek 
jak do průmyslových podniků tak na venkovní 
komunikace. Vzhledem k dobré manévrovací 
schopnosti vhodný i do míst s omezeným 
prostorem. Lze volit ze čtyř různých pohonů stroje: 

bateriový, benzínový 
(s možností úpravy na 
LPG) a dva naftové, ke stroji 
je nabízen široký sortiment 
příslušenství, takže můžete 

vybrat optimální stroj do 
daného prostředí.
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průmyslové

TECHNICKÁ DATA
Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 900  
Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem (mm:) 1200  
Pracovní šířka se 2 bočními kartáči (mm:) 1500 
Prac. šířka se 3. bočním kartáčem (mm): 2000 
Průměr bočního kartáče (mm): 500  
Průměr hlavního kartáče (mm): 360
Objem zásobníku na odpad (l): 350 
Max. výška vysypávání (mm): 1500  
Plocha filtru (m2):  8   
Max. rychlost (km/h): 8 (EL) / 13 (DM,DR,SF)
Hmotnost (kg): 1196 (DM,DR) 1242 (SF)
     nenaložený, s řidičem 70 kg 1650 (EL vč.baterií)
Provozní brzda: mechanická  
Parkovací brzda: mechanická  
Přední pneumatiky: pneumatické 4.008“     
  superelastické (EL)
Zadní pneumatika: pneumatické 4.008“
  superelastická (EL) 
Rozměry (dvš – mm): 2085 x 1450 x 1350
  v. s kabinou 2190

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• hlavní válcový kartáč pr. 360 mm  
• pravý boční kartáč pr. 500 mm 
• sací turbína se systémem vypínání
• elektrický oklepávač filtru
• filtr polyester / bavlna odolný proti plísním

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• levý boční kartáč
• pravý přední výsuvný kartáč
• kryty bočních kartáčů
• systém ostřikování vodou ke všem kartáčům
• sací hadice
• stříška
• kabina se stěračem a zpětnými zrcátky
•  nastavitelné odpružené sedadlo s opěrkami 

rukou
• systém elektrického zvedání kartáčů
• přední a zadní světla
• majáček 
• přední superelastické pneumatiky 
• boční a zadní gumové nárazníky
• zvedací háky
• baterie vysokozátěžová 36 V, 480 Ah (EH)
• nabíječka baterií 36 V – 80 Ah (EH)
• úprava na LPG (SV)

Model zametače: 90 EL 90 SF 90 DM 90 DR
Výrobce motoru: C.C.AMRE FORD Mitsubishi Ruggerini
Model:  VSG 413 L3E RD 180
Počet válců:  4 3 2 
Pohon: baterie 36V benzín/LPG nafta nafta 
Max. výkon (kW): 5 44 15 9,6            
 při 2000 ot. při 5000 ot. při 3000 ot. při 2300 ot. 
Uvažovaný pracovní výkon (kW):  16,2 10 9,2  
  při 2500 ot. při 2240 ot. při 2200 ot.
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Zametací systém (1) – nejúčinnější přímé zametání, kombinuje 
mechanický sběr se silným sáním tak, aby neunikal žádný 
prach do okolního prostředí. Zásobník na odpad je umístěn 
přímo před hlavním válcovým kartáčem (1), čímž jsou 
zajištěny vynikající výsledky zametání, i když je hlavní kartáč 
značně opotřebený. Přítlak hlavního kartáče je nastavitelný z 
místa řidiče a díky patentovanému systému konstantního 
přítlaku S.B.S dosahuje stroj vynikajících výsledků bez ohledu 
na nerovnosti terénu.  
Filtrační systém (2) – filtr vyrobený ze speciálního polyesteru 
odolného proti plísni, filtrace do 3 µm - stroj je vhodný i pro 
použití v prostředí s vysokou koncentrací jemného prachu a ve 
vlhkém prostředí. Díky speciálnímu tvaru filtru vzniká maximální 
filtrační plocha, vlastní rozměry filtru jsou přitom minimální.  
Účinný oklep (3) – pomocí důkladného oklepu v různých směrech se oddělí prach od filtru a padá přímo 
do zásobníku na odpad. Tento systém prodlužuje dobu, kdy je třeba filtr demontovat a ručně vyčistit. 
Boční kartáč(e) (4) – hydraulicky ovládané, odolné proti nárazu.
Přímý převod (7) – čerpadlo s proměnlivým průtokem spojené s výkonným hydraulickým motorem, který 

je přímo připojený k zadnímu kolu. 
Vysoce výkonný ventilátor (5) - může 
být vypnut, pokud stroj musí pracovat 
ve vlhkých podmínkách.
Zásobník na odpad (12) – objem  
400 l, hydraulicky ovládané víko, které 
se před vysypáním zavře a zhutní 
odpad. Zásobník lze zvednout do 
výšky 1,5 m, což umožňuje vysypávat 
odpad do všech běžně používaných 
kontejnerů. 
Manévrovací schopnost – obrysová 
kružnice otáčení cca 2,5 m. 
Jednoduchá údržba – snadný přístup 
k motoru a všem dílům. K výměně 
hlavního kartáče není třeba žádného 
nářadí.

Zametač se sedící obsluhou Dulevo 100 
Elite uspokojí díky osvědčené konstrukci 
a vysokému výkonu většinu uživatelů 
z nejrůznějších oblastí. Stroj střední 
velikosti určený do těžkých podmínek jak 
do průmyslových podniků tak na venkovní 
komunikace. Vzhledem k dobré manévrovací 
schopnosti vhodný i do míst s omezeným 
prostorem. Lze volit ze tří různých pohonů stroje: 
dieselový, benzínový (s možností úpravy na LPG) a bateriový, 
ke stroji je nabízen široký sortiment příslušenství, takže můžete 
vybrat optimální stroj do daného prostředí.

POPIS
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TECHNICKÁ DATA
Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 1000  
Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem (mm:) 1350  
Pracovní šířka se 2 bočními kartáči (mm:) 1700 
Prac. šířka se 3. bočním kartáčem (mm): 2050 
Průměr bočního kartáče (mm): 600  
Průměr hlavního kartáče (mm): 380
Objem zásobníku na odpad (l): 400 
Max. výška vysypávání (mm): 1500  
Plocha filtru (m2): 7,1  
Max. rychlost (km/h): 10
Hmotnost (kg): 1360 (DL), 1400 (BS, BF), 2000 (EH)
     nenaložený, s řidičem 70 kg 1650 (EL vč.baterií)
Provozní brzda: mechanická  
Parkovací brzda: mechanická  
Přední pneumatiky: pneumatické   
Zadní pneumatika: pneumatické
  superelastická (EL) 
Rozměry (dvš – mm): 2315 x 1415 x 2350 (s kab.)
Maximální stoupavost: 18 %

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• hlavní válcový kartáč pr. 380 mm  
• pravý boční kartáč pr. 600 mm 
• sací turbína se systémem vypínání
• elektrický oklepávač filtru
• filtr polyester / bavlna odolný proti plísním

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• levý boční kartáč
• pravý přední výsuvný kartáč
• kryty bočních kartáčů
• systém ostřikování vodou ke všem kartáčům
• sací hadice
• stříška
• kabina se stěračem a zpětnými zrcátky
•  nastavitelné odpružené sedadlo s opěrkami 

rukou
• systém elektrického zvedání kartáčů
• přední a zadní světla
• majáček 
• přední superelastické pneumatiky 
• boční a zadní gumové nárazníky
• zvedací háky
• baterie vysokozátěžová 36 V, 540 Ah (EH)
• nabíječka baterií 36 V (EH)
• úprava na LPG (BS, BF)

Model zametače: 100 DL 100 BS 100 BF 100 EH
Výrobce motoru: Kubota Briggs & Stratton Ford Best Motor
Model: D1105-EU2   L3E
Počet válců: 3 3 4
Pohon: nafta benzín/LPG benzín/LPG baterie 36 V 
Max. výkon (kW): 18 20 44 4            
 při 3000 ot. při 5000 ot. při 5300 ot. 
Uvažovaný výkon (kW): 13 16 35
 při 2000 ot. při 2000 ot. při 3000 ot. při 2200 ot.
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POPIS
Zametač se sedící obsluhou Dulevo 120 Elite je robustní, spolehlivý a vysoce účinný stroj moderního 
vzhledu, který  dosahuje výjimečných výsledků ve své třídě. Lze volit ze tří různých pohonů stroje: bateriový, 
benzínový (s možností úpravy na LPG) a naftový, ke stroji je nabízen široký sortiment příslušenství, takže 
můžete vybrat optimální stroj do daného prostředí. Ke stroji je možno dodat plně vybavenou kabinu 
s topením nebo klimatizací, takže je se strojem možno pohodlně pracovat i v nejtěžších podmínkách.

Zametací systém (1) – nejúčinnější přímé zametání, kombinuje mechanický sběr se silným sáním tak, aby 
neunikal žádný prach do okolního prostředí. Zásobník na odpad je umístěn přímo před hlavním válcovým 
kartáčem, čímž jsou zajištěny vynikající výsledky zametání, i když je hlavní kartáč značně opotřebený. 
Přítlak hlavního kartáče se reguluje z pozice obsluhy stroje. Regulací přítlaku přizpůsobíte kartáč danému 
typu povrchu a prodloužíte i jeho životnost. 
Filtrační systém (2) – filtr vyrobený ze speciálního polyesteru odolného proti plísni, filtrace do 3 µm 

- stroj je vhodný i pro použití 
v prostředí s vysokou 
koncentrací jemného prachu. 
Díky speciálnímu tvaru filtru 
vzniká maximální filtrační 
plocha, vlastní rozměry filtru 
jsou přitom minimální. 
Účinný oklep (3) – pomocí 
důkladného oklepu v různých 
směrech se oddělí prach 
od filtru a padá přímo do 
zásobníku na nečistoty. Tento 
systém prodlužuje dobu, kdy 
je třeba filtr demontovat a 
ručně vyčistit. 
Boční kartáč(e) (4) – 
proměnlivá rychlost otáčení 
(0-110 rpm) ovládána 
z pozice obsluhy, což zajišťuje 
nejlepší výsledky čištění na 
všech površích a prodlužuje 
životnost kartáče až o 60%.
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Výkonný ventilátor (5) - je připojen přímo k hydraulickému motoru.
Pohodlná obsluha – posilovač řízení, nastavitelný sloupek řízení, nastavitelné odpružené sedadlo 
s opěrkami rukou, ergonometricky uspořádané ovládací 
prvky.
Přímý převod (7) – čerpadlo s proměnlivým průtokem 
spojené s výkonným hydraulickým motorem, který je 
přímo připojený k zadnímu kolu. 
Jednoduchá údržba – snadný přístup k motoru a všem 
dílům. K výměně hlavního kartáče není třeba žádného 
nářadí.
Zásobník na odpad (12) – objem 450 l, hydraulicky 
ovládané víko, které se před vysypáním zavře a zhutní 
odpad. Zásobník lze zvednout do výšky 1,5 m, což 
umožňuje vysypávat odpad do všech běžně používaných 
kontejnerů. 
Manévrovací schopnost – obrysová kružnice otáčení cca 
2,6 m. 
Doplňování paliva – bezpečné vnější snadno přístupné plnící místo.

patentovaný systém filtrace - filtry s 
příměsí skla mají výjimečnou životnost 
a efektivitu

ergonomicky uspořádané ovládací prvky 
činí stroj velmi jednoduchým na obsluhu

velká kola umožňují stroji snadné pře-
konávání nerovností povrchu

vysypávání odpadního zásobníku je 
možné bez nutnosti opuštění sedadla 
řidiče
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TECHNICKÁ DATA
Pracovní šířka jen s hl. kartáčem (mm): 1200  
Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem (mm:) 1500  
Pracovní šířka se 2 bočními kartáči (mm:) 1800 
Prac. šířka se 3. bočním kartáčem (mm): 2250 
Průměr bočního kartáče (mm): 600  
Průměr hlavního kartáče (mm): 380
Objem zásobníku na odpad (l): 450 
Max. výška vysypávání (mm): 1500  
Plocha filtru (m2): 10   
Max. rychlost (km/h): 10
Hmotnost (kg): 1425 (DL,BF)
      nenaložený, s řidičem 70 kg 2150 (EH vč.baterií)
Provozní brzda: hydraulická  
Parkovací brzda: mechanická  
Přední pneumatiky: pneumatické 5.00/8“ 
Zadní pneumatika: pneumatické 5.00/8“     
 superelastická (EH) 
Rozměry (dvš – mm): 2630 x 1590 x 1660     
 v. s kabinou 2340

rychlost otáčení kartáčů je 
jednoduše nastavitelná regu-
lačním šroubem

výškově nastavitelný volant 
tvoří pouze část vysokého uži-
vatelského komfortu

hlavní kartáč je možné jed-
noduše vyměnit bez použití 
nářadí

Model zametače: 120 EH 120 BF 120 DL 
Výrobce motoru: C.C.AMRE FORD Lombardini 
Model:  VSG 413 LDW 1240 FOCS
Počet válců:  4 4  
Pohon: baterie 48V benzín/LPG nafta  
Max. výkon (kW): 10 44 21             
 při 1800 rpm při 5000 rpm při 3000 rpm 
Uvažovaný pracovní výkon (kW):  16,5 14,2  
  při 1850 rpm při 1850 rpm 
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• levý boční kartáč
• pravý přední výsuvný kartáč
• kryty bočních kartáčů
• systém ostřikování vodou ke všem kartáčům
• sací hadice
• sklopná stříška
• kabina se stěračem a zpětnými zrcátky
• superelastická kola
• nastavitelný sloupek řízení
• přední a zadní světla
• majáček 
• boční a zadní gumové nárazníky
• zvedací háky
• baterie vysokozátěžová 48 V, 580 Ah (EH)
• nabíječka baterií 48 V – 100 Ah (EH)
• úprava na LPG (BF)

• hlavní válcový kartáč pr. 380 mm  
• pravý boční kartáč pr. 600 mm 
• sací turbína s hydraulickým ovládáním
• elektrický oklepávač filtru
• filtr polyester / bavlna odolný proti plísním

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

120 Elite
průmyslové


