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1 Úvodem 

Obsahem tohoto provozního návodu jsou pokyny k užívání zametacího 
stroje.  

Naše výrobky podléhají procesu neustálého zlepšování. Na konstrukční 
změny, k nimž došlo po tiskové uzávěrce tohoto návodu, proto nemohl 
být brán zřetel. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na náš 
zákaznický servis. 

Tento provozní návod si musí přečíst a používat každý, kdo se zameta-
cím strojem pracuje. 

Kromě tohoto provozního návodu a závazných předpisů o předcházení 
pracovním úrazům, platných v zemi a na místě použití stroje, je třeba 
vždy dbát i všeobecně uznávaných zásad bezpečnosti a správného 
provádění práce! 

 

1.1 Účel použití 

Stroj je určen výlučně k zametání zpevněných ploch (např. parkovišť, 
chodníků, skladovacích hal apod.). Místo určené k zametání ani jeho 
okolí nesmí být mokré. 

Obsluha zametacího stroje je dovolena jen spolehlivým a zaškoleným 
pracovníkům.  

Nedopusťte použití stroje dětmi, mladistvými ani jinými nepovolanými 
osobami - například vytažením klíče po každém použití. 

Jakékoliv jiné použití nebo použití přesahující uvedený rámec se po-
važuje za použití neodpovídající stanovenému účelu. 

Za škody vzniklé v jeho důsledku výrobce neručí. 

Veškeré riziko nese v takovém případě uživatel. 

Součástí použití stroje podle jeho určení je rovněž respektování návodu 
k použití a dodržování předepsaných inspekčních prohlídek a údržby. 

Se strojem pojíždějte výhradně po přidělených trasách a prostorech. 
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2 Bezpečnostní pokyny 

 

1. Stroj používejte jen v bezvadném stavu a podle jeho určení. 
Mějte vždy na paměti bezpečnost práce a možná bezpeč-
nostní rizika. Řiďte se návodem k obsluze! 

2. Kromě návodu k obsluze respektujte obecně platná zákon-
ná i jiná závazná ustanovení o předcházení pracovním úra-
zům a ochraně životního prostředí! 

3. Zametání vznětlivých, jedovatých nebo výbušných látek, 
hořlavých plynů či nezředěných kyselin a ředidel, hořících, 
žhnoucích anebo doutnajících předmětů je zakázáno!  

4. Nedopusťte použití stroje dětmi, mladistvými ani jinými ne-
povolanými osobami - například vytažením klíče po každém 
použití. 

5. Zařízení není určeno ke sběru tekutin, šňůr, lan, drátů a po-
dobných materiálů a předmětů. 

6. Jeho účelem je výlučně zametání stavebně zpevněných 
ploch. Místo určené k zametání ani jeho okolí nesmí být 
mokré. 

7. Používejte stroj jen s vloženou prašnou skříní. V opačném 
případě hrozí nebezpečí poranění uvolněnými a vymrš-
těnými součástkami. 

8. Použití zametacího stroje k přepravě nákladů není dovole-
no.  

9. Poruchy - zejména takové, které by mohly nepříznivě ovliv-
nit bezpečnost provozu - nechte ihned opravit!  

10. Bez předchozího svolení výrobce neprovádějte na stroji 
žádné konstrukční změny, nástavby ani přestavby. 

11. Veškeré náhradní díly musejí vyhovovat parametrům stano-
veným výrobcem. V případě původních náhradních dílů je 
tento požadavek vždy zaručen. 

12. Údržbu zametacího stroje provádějte v intervalech pře-
depsaných výrobcem a podle jeho pokynů!  

13. Provozní a pomocné látky a vyměnitelné součásti (zejména 
baterie) likvidujte bezpečně a v souladu se zásadami och-
rany životního prostředí!  

14. K předcházení pracovním úrazům noste vhodnou, neklou-
zavou obuv. 

15. Naše výrobky podléhají procesu neustálého zlepšování. 
Konstrukční změny, k nimž došlo po tiskové uzávěrce toho-
to návodu, proto nemohly být zohledněny. V případě 
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jakýchkoliv dotazů se laskavě obraťte na náš zákaznický 
servis." 

16. Toto zařízení není určeno, aby ho používaly osoby (včetně 
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními 
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a zna-
lostmi, ledaže se jim dostalo počátečního dohledu nebo po-
kynů od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost! Nad dětmi 
by měl být dohled, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s 
přístrojem. 

17. Věnujte pozornost rovněž pokynům výrobce baterií týkají-
cím se provozu jeho výrobků a dále zákonným předpisům o 
zacházení s akumulátory!  

18. Prázdné baterie nabíjejte hned po použití a jen v dobře 
větraných místnostech!  

19. V blízkosti místa nabíjení se nesmí nacházet otevřený oheň 
ani zdroje elektromagnetického jiskření, neboť při nabíjení 
baterií se může tvořit vysoce výbušná směs třaskavých ply-
nů.  

20. Mějte na paměti, že náplň akumulátorů (elektrolyt) tvoří ky-
selina!  

21. Baterie udržujte vždy čisté a suché - zabráníte tím vzniku 
povrchových (bludných) proudů! Nedopusťte zkrat pólů ba-
terie! 

22. K předcházení poškození vlastního zdraví v okolí nabíjecí 
stanice nekuřte, nejezte a nepijte. 

23. Nabíjení baterie je dovoleno jen při otevřeném a dobře za-
jištěném krytu. 

24. Pozor: Volné části oděvu mohou být zachyceny a vtaženy 
otáčejícími se částmi stroje. 

 
 

2.1 Krytový vypínač 

Krytový vypínač zabraňuje zapnutí stroje při otevřeném krytu a způsobí 
vypnutí stroje v případě, že je kryt během provozu otevřen. 
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3 Popis stroje 

3.1 Popis stroje 

Zametací a vysávací stroj je poháněn elektromotorem. 

Zametání obstarávají dva postranní podávací kartáče, dopravující za-
metaný materiál ke dvěma jiným válcům, zametajícím rovnoběžně se 
směrem pojezdu.  

Tyto válce vyhazují zametaný materiál "přes hlavu" do prašné nádoby 
umístěné za nimi.  

Prach, zvířený zametacími válci, je ve stroji zachycován odsávacím 
zařízením vybaveným zvláštním lamelovým filtrem. 

K čištění lamelového filtru slouží střásací zařízení s ručním ovládáním. 

 

1 Vodicí rukojeť 6 Prašná skříň 
2 Pojezdová páčka 7 Kryt 
3 Ovládací panel 8 Postranní kartáč 
4 Páčka k čištění filtru 
5 Držák prašné skříně 

 

 
1 Ovládací páčka levého/pravého postranního kartáče 
2 Spínač na klíč 
3 Počítadlo provozních hodin a indikátor stavu baterie 
4 Ovládací páčka zametacích válců 
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3.2 První uvedení do provozu 

Přesvědčte se, zda stroj byl dodán nepoškozený a v úplnosti. 

V případě stížnosti se obraťte na svého prodejce nebo náš zákaznický 
servis. 

� Otevřete přepravní obal a sejměte stroj opatrně s palety. 

K nadzdvihnutí stroj uchopte zdola za rám! 

Zdvihání za kryt, uložení postranních kartáčů nebo prašnou skříň může 
způsobit poranění. 

 
� Otevřete kryt a zajistěte jej. 

� Zasuňte vodicí rukojeť (1) tak hluboko do uložení, až se její příčná 
část dostane do výšky pasu (ergonomicky správná výška). 

� Utáhněte upevňovací šrouby (2).  

� Uveďte ramena postranních kartáčů do horní polohy 

� Namontujte postranní podávací kartáče. 

� Připojte baterie.  

� Zavřete kryt.  

� Stroj je připraven k provozu. 
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4 Provoz  

4.1 Pojezd 

� Zasuňte klíček do spínače na klíč a otočte jím ve směru hodinových 
ručiček: Elektromotor se spustí. 

� Zatáhněte za pojezdovou páčku: Zametací stroj se dá do pohybu 
vpřed. 

Při uvolnění páčky se stroj opět zastaví. 

 

4.2 Zametání 

Přestavování výšky postranních kartáčů a zametacích válců se provádí 
páčkami na ovládacím panelu. 

Každý z postranních podávacích kartáčů může pracovat jednotlivě. 

� Spusťte stroj v pojezdovém režimu. 

� Cíleného použití postranních kartáčů nebo zametacích válců (příp. 
všech najednou) se dosáhne nadzdvihnutím příslušné páčky a jejím 
posunutím vpřed.  

� (Viz též „Popis stroje“) 

 
1 Ovládací páčka levého postranního kartáče 

2 Ovládací páčka zametacích válců 

3 Ovládací páčka pravého postranního kartáče 

 

4.3 Zametání mokrého materiálu 

Při zametání mokrého materiálu se doporučuje uzavřít klapku ventiláto-
ru, aby se zabránilo zanesení a rozmočení lamelového filtru. 

Uzavření klapky se provede takto:  

� při vypnutém stroji otevřete kryt a zajistěte jej.  

� otočením páčky (1) do přední polohy klapku zavřete.  

otevření klapky provedete otočením páčky (1) do zadní polohy. 
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4.4 Po zametání 

� Vypněte stroj. 

� Uveďte postranní kartáče a zametací válce do horní polohy. 

Pokud zůstanou podávací kartáče nezvednuty (v pracovní poloze), 
jsou jejich štětiny i v klidovém stavu vystaveny neustálému zatíže-
ní a předčasně se pak při provozu opotřebují! 

� Po ukončení každého zametání vždy vyprázdněte prašnou skříň.  

 

4.5 Nastavení pohonu pojezdu 

Úpravu nastavení pohonu pojezdu lze provést nastavovacími šrouby na 
rukojeti a napínákem řemenu. 

� Napínák řemenu nastavte tak, aby řemen bez tahu volně spočíval 
na rukojeti. 

Řemen se musí dát uprostřed stisknout až k prvnímu odporu o 4 cm. 

 
 

4.6 Vypnutí stroje 

� Odjeďte se strojem na plochu k tomuto účelu určenou (přidělenou).  

� Zametací stroj není vybaven brzdami. 

� Zajistěte proto zametací stroj proti samovolnému pohybu (např. 
klínem). 

� Otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček, vypněte motor a 
klíček vytáhněte. 

Nepovolané zacházení se zametacím a vysávacím strojem může 
způsobit poškození zdraví osob nebo škody na majetku! 

Zabraňte přístupu nepovolaných osob k zametacímu a vysávacímu 
stroji tím, že: 

VORSICHT 

 

WARNUNG 
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� stroj připravený k provozu nikdy neponecháte bez dozoru,   

� při každém opuštění stroje (např. po ukončení pracovní doby nebo v 
souvislosti s pověřením jinými úkoly) vždy vytáhnete klíček ze 
spouštěče,  

� budete klíček uchovávat odděleně od stroje.  

 

4.7 Vyprázdnění prašné skříně 

Předpokladem bezchybného zametání je, aby prašná skříň byla v pravi-
delných časových odstupech vyprazdňována. 

� Nadzdvihněte pojistku prašné skříně (1) a vytáhněte skříň za rukojeť 
(2) z rámu stroje. 

� Vyprázdněte prašnou skříň do vhodné odpadové nádoby. 

� Po vyprázdnění prašnou skříň zasuňte na původní místo. 

Zametací stroj neodstavujte s plnou prašnou skříní.  
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5 Čištění a ošetřování 

5.1 Bezpečnostní pokyny k údržbě 

Z údržbářských prací smějí být prováděny jen ty, jež jsou uvedeny v 
následující kapitole. Všechny ostatní údržbářské a opravářské práce a 
úkony smí provádět výhradně výrobce stroje nebo jím pověřený podnik 
resp. osoby obeznámené s platnými bezpečnostními předpisy; pojízdné 
stroje a zařízení s komerčním využitím totiž podléhají povinnosti kon-
troly provozní bezpečnosti podle předpisu VDE 0701. 

Postup uvedený v návodu k údržbě přesně dodržujte. Neodborná 
údržba může mít za následek poruchy při provozu stroje a případně i 
zánik záručních nároků. 

Při práci na elektrickém vybavení stroje musí být baterie odpojena. 

Při všech údržbářských pracích používejte jen bezchybné a vhodné 
nářadí. 

Věnujte pozornost požadavkům na náhradní díly (viz kap. 5.13 
„Příslušenství a náhradní díly“). 

Pokud si údržba resp. ošetření stroje vyžádala přechodné odstranění 
ochranných krytů nebo bezpečnostních prvků, je třeba je před dalším 
provozem stroje bezpodmínečně vrátit na původní místo! 

Před zahájením veškerých prací je zametací stroj třeba vypnout a za-
jistit proti samovolnému pohybu.  

 

 

5.2 Čištění 

Zametací a vysávací stroj je dovoleno čistit jen ve vypnutém stavu a za 
sucha (např. vymetením). 

Zametací a vysávací stroj je zařízení obsahující elektrické součásti.  

 

Vlhkost škodí elektronickým součástem stroje! 

Vlhkost může způsobit vznik bludných proudů a zkratů. 

K čištění nepoužívejte vysokotlaký čistič 

 
 
 
 
 
 

VORSICHT 
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5.3 Čištění filtru 

Dejte pozor, aby se prašná skříň nacházela ve stroji.  

Zahýbejte páčkou k čištění filtru několikrát sem a tam.  

� Filtr se tímto pohybem vyčistí.  

� Otřený prach spadne do prašné skříně.  

Před vyjmutím a vyprázdněním prašné skříně se doporučuje několik 
vteřin počkat, až se jemný prach usadí 

 
 

5.4 Výměna filtru 

5.4.1 Vyjmutí filtru 

� Vyjměte prašnou skříň. 

� Stiskněte držáky filtru (1) tak, aby ukazovaly k sobě navzájem. 

� Směrem dolů filtr vyjměte. 

 

 

5.4.2 Vložení filtru 

� Uložte filtr do rámu a jednou rukou rám přitiskněte směrem nahoru. 

� Podržte rám s filtrem v této poloze. 

� Druhou rukou otočte držáky filtru směrem ven 
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5.5 Nabíjení baterie 

K nabití baterie je třeba: 

� vypnout stroj. 

� otevřít kryt a zajistit jej,  

� odpojit nabíjecí konektor a spojit jej s konektorem nabíječky,  

� zapnout nabíječku. 

Nabíjení baterie je dovoleno jen při otevřeném a dobře (držákem 
krytu) zajištěném krytu! Stroj se v žádném případě nesmí nabíjet 
při zavřeném krytu. 

Nabíjení trvá asi 10 hodin. 

Automatická nabíječka je vybavena zařízením k udržování nabití a 
může být bez obav připojena k baterii i delší dobu. Tím je zajištěno, že 
budete mít před zahájením práce vždy k dispozici plně nabitou baterii. 

K nabíjení používejte výhradně původní nabíjecí kabel. V opačném 
případě nelze vyloučit poruchy nabíjecího procesu nebo dokonce zniče-
ní nabíječky či baterie. 

Během připojení zametacího stroje k nabíječce se s ním nesmí zametat.  

 

5.6 Postranní kartáče 

5.6.1 Připevnění postranních kartáčů 

Přiložte postranní kartáč zespoda k nosnému ramenu a natočte kartáč 
tak, aby se jeho zaskakovací výstupky nalézaly pod odpovídajícími ot-
vory.  

Přitiskněte kartáč směrem vzhůru, až slyšitelně zaskočí. 

 

5.6.2 Demontáž postranních kartáčů 

Stiskněte svorky (1) pod kartáčem směrem dovnitř a současně stáhněte 
postranní kartáč dolů. 

 

5.7 Výměna zametacích válců 

Každý zametací válec se skládá ze dvou polovin se štětinami.  

Obě poloviny jsou navzájem spojeny šrouby. 

 

 

WARNUNG 
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5.7.1 Demontáž zametacích válců 

Při demontáži zametacího válce postupujte takto:  

� Vyjměte prašnou skříň. 

� Vyjměte baterie. 

� Zatlačte vodicí rukojeť směrem k zemi tak, aby přední část stroje 
směřovala do výšky. 

� Bezpečně stroj zajistěte (např. s pomocí druhé osoby). 

� Otáčejte zametacím válcem tak dlouho, až se objeví šroubové spo-
je. 

� Povolte šrouby a spojení rozpojte. 

� Sejměte obě poloviny válce s hřídele. V případě potřeby vyčistěte 
hnací blok, nosný hřídel zametacího válce a příslušná ložiska. 

 

 

5.7.2 Montáž zametacích válců 

Obě poloviny zametacího válce jsou opatřeny pravoúhlým vybráním. 
Tato vybrání slouží jako uložení hřídele zametacího válce. 

Obě části zametacího válce je třeba nasadit na čtyřhranný hnací hřídel 
tak, aby přesně zapadal do vybrání obou polovin. 

Potom připevněte každou z částí zametacího válce vždy třemi šrouby 
tak, aby mezera mezi nimi nakonec zcela zmizela. 
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5.8 Tabulka údržby 

5.8.1 Denní údržba 

� Kontrola celkového stavu, nepoškozenosti a bezchybné funkčnosti 
stroje. 

� Vyprázdnění prašné nádoby. 

� Kontrola tunelu zametacího válce: nejsou v něm vzpříčené předmě-
ty či usazené hrubé nečistoty, jež by vedly k zúžení tunelu a ome-
zení volnosti pohybu válcových kartáčů? 

� Kontrola stavu a případné vyčištění prachového filtru. 

� Nabití baterií 

 

5.8.2 Dodatečná údržba po každých 50 provozních ho-
dinách 

� Kontrola stupně opotřebení zametacích válců a přítomnosti cizích 
předmětů, příp. výměna válců za nové. 

� Kontrola a případné nastavení zametací stopy. 

� Kontrola nastavení a stupně opotřebení postranních kartáčů, příp. 
změna nastavení nebo výměna za nové. 

 

5.8.3 Dodatečná údržba po každých 100 provozních ho-
dinách 

� Kontrola všech řemenů: nemají trhliny, nevykazují nepřípustné 
prodloužení? Případná výměna. 

� Kontrola stupně opotřebení všech ložisek. 

� Kontrola nepoškozenosti a správného usazení všech těsnění. 

� Kontrola pevnosti kabelových spojů, výměna poškozených kabelů. 

� Kontrola a případná výměna prachového filtru. 

� Kontrola odsávání (nejsou v něm cizí předměty?) a jeho vyčištění. 
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5.9 Poruchy, jejich indikace a odstraňování 

Porucha Možné příčiny Možná náprava 

Elektrické spotřebiče nefungují Nabíjecí konektor nebyl po nabití 
baterie zasunut zpět do palubní-
ho nabíjecího konektoru. 

Zastrčte nabíjecí konektor. 

 Baterie je vybitá nebo nesprávně 
připojená. 

Nabijte resp. připojte baterii. 

 Kryt je otevřený. Zavřete kryt. 

 Porucha elektrického vedení. Zkontrolujte všechny zástrčné 
spoje a obnovte přerušené spo-
jení. 

Výsledek zametání je neuspoko-
jivý. 

Postranní kartáče nebo zametací 
válce nejsou spuštěny. 

Spusťte je do pracovní polohy. 

 Postranní kartáče nebo zametací 
válce jsou opotřebované. 

Upravte jejich nastavení, 
případně je vyměňte za nové. 

 Ucpání odsávacího kanálu mate-
riálem. 

Zkontrolujte a vyčistěte prostor 
válců.  

 Kartáčové válce jsou zablok-
ovány smetím, provázky, šňůrami 
apod. 

Vyčistěte kartáčové válce a jejich 
uložení, zkontrolujte nepoškoze-
nost ložisek. 

 Postranní kartáče jsou zablok-
ovány smetím, provázky, šňůrami 
apod. 

Zkontrolujte stav kartáčů a zbav-
te je nečistot. 

 Postranní kartáče nebo řemeny 
(příp. obojí) jsou opotřebované. 

Zkontrolujte stav řemenů a 
vyměňte je. 

Porucha pohonu pojezdu. Pohon pojezdu je nesprávně 
nastaven. 

Nastavte pohon pojezdu. 

 Hnací řemen pojezdu je opotře-
bován. 

Zkontrolujte stav řemenu a vy-
měňte jej. 

 Zablokování řídicího kolečka 
nebo pojezdových koleček sme-
tím. 

Odstraňte příčinu zablokování. 

Vysoká prašnost při zametání. Prachový filtr je silně znečištěn. Vyčistěte filtr. 

 Filtr je nasycen resp. opotřebo-
ván. 

Zkontrolujte filtr a vyměňte jej. 

 Filtr je v nesprávné poloze. Upravte polohu filtru. 

 Netěsnosti a v jejich důsledku 
nasávání falešného vzduchu v 
oblasti filtrační komory. 

Zkontrolujte, zda se nenasává 
falešný vzduch. 
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5.10    Technické parametry 

Rozměry a hmotnost  

Délka  1150 mm 

Šířka 790 mm 

Výška 600 mm 

Hmotnost s baterií 105 kg 

Šířka zametání  

- kartáčovým válcem 500 mm 

- s postranními kartáči 900 mm 

Kapacita prašné nádoby 60 litrů 

Baterie  

- napětí 12 V 

- kapacita (podle typu bate-
rie) 

50 / 66 / 70 / 80 Ah 

Vibrace < 2 m/s² 

Hlučnost < 76 dB(A) 

 

 

5.11 Označení výrobku 

 
Zametací a vysávací stroj  
Tandem KSE 910 
Weight: 97 kg  

 Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Build in: 2007 

Serialnumber: 0607058 

Power: 0,3 KW 

 

 

5.12 Likvidace odpadu 

Vadné díly, zejména elektrické součásti, baterie a plastové díly likvidujte 
v souladu s platnými místními předpisy a nařízeními o likvidaci odpadu. 

Vybité baterie musejí být zlikvidovány podle směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2006/66/ES. 
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5.13 Příslušenství a náhradní díly 

Příslušenství a náhradní díly musejí vyhovovat parametrům stanoveným 
výrobcem. U původních náhradních dílů je tento požadavek vždy za-
ručen. 

 

5.14 Servis 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Strasse 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Telefon: 0049 / (0)5401  83 53-0 

Fax: 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

 

5.15 Přeprava 

Zametací stroj přepravujte jen ve vypnutém stavu a dostatečně 
upevněný! 
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6 Prohlášení o shodě (Prěklad z puvodní verze) 

 

 

ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, Příloha 

II, c. 1A o strojních zařízeních 
 

 
Pan Kai Stolzenberg - ředitel podniku Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-17, D-

49124 Georgsmarienhütte – je oprávněn sestavit technickou dokumentaci. 

 

Prohlašujeme, že níže uvedený stroj vyhovuje jak svým pojetím a 
konstrukčním řešením, tak konkrétním provedením, uvedeným námi do 
užívání, základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních 
zařízeních. V případě provedení jakékoliv s námi nekonzultované změny 
stroje pozbývá toto Prohlášení platnost. 

 

 

 
Výrobce:  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Název stroje:  KSE 910 

Typ stroje:  Zametací a vysávací stroj s tandemovým válcovým  

 systémem 

Příslušné směrnice ES: směrnice 2006/42/ES 

 směrnice 2000/14/ES 

 směrnice 2004/108/ES 

 

 

Uplatněny byly zejména tyto normy: 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-67 

DIN EN 60335-2-69 

 

 

 

Georgsmarienhütte dne 10.02.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch.-Ing., ředitel podniku) 

 


