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

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

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

20. 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.  

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

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

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

24. Nabíjení baterie je dovoleno jen při otevřeném a dobře za-
jištěném krytu. 
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3 Popis stroje 

Zametací a vysávací stroj je poháněn elektromotory. 

U modelu TT/E 900 obstarává zametání kyvný postranní podávací kar-
táč, dopravující zametaný materiál ke dvěma jiným válcům, zametajícím 
rovnoběžně se směrem pojezdu. Tyto válce vyhazují zametaný materiál 
"přes hlavu" do prašné nádoby umístěné za nimi. Kyvný postranní kar-
táč, přední kolečko s bubnovou brzdou. 

Jako volitelnou možnost lze namontovat dva postranní kartáče.   Model 
TT/E 1100 je vybaven dvěma postranními kartáči. Prach, zvířený zame-
tacími válci, je ve stroji v případě potřeby zachycován odsávacím zaří-
zením vybaveným lamelovým filtrem. K čištění filtru slouží zvláštní 
elektrické čisticí zařízení. 

1 Ukazatel stavu baterie 6 Vypínač čištění filtru 

2 Přepínač směru jízdy 7 Páka ke snižování zametacích 
válců 

3 Vypínač zametacích válců 8 Spínač na klíč 

4 Vypínač postranních 
kartáčů 

9 Hlavní vypínač baterie 
(nouz. VYP) 

5 Vypínač odsávání   

 

 

 

1 Volant se sloupkem řízení 
2 Sedadlo řidiče 
3 Hlavní oplášťování 
4 Oplášťování sloupku řízení 
5 Prašná nádoba 
6 Čelní kryt 
7 Hnací kolo 
8 Levý postranní kryt 
9 Přední kolo s bubnová brzda 
10 Páka ke snižování postranních 

kartáčů 
11 Kyvný postranní kartáč 
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3.1 První uvedení do provozu 

Zametací a vysávací stroj se dodává ve standardním provedení bez 
baterií a nabíječky. 

Nadstandardní volitelná možnost: 

Dodávka s bateriemi. 

Standard: 

• Otevřete přepravní obal. 

• Sejměte celé hlavní oplášťování.  

• Hlavní oplášťování vzadu nadzdvihněte a vyjměte přední čepy krytu 
z jejich uložení. 

• Vložte baterie.  

• Připojte baterie. Viz Technické parametry, schéma elektrického 
zapojení. 

• Vraťte poklop na původní místo. 

• Namontujte postranní podávací kartáče (viz 5.11.2) 

Zametací a vysávací stroj je připraven k provozu. 

• K výjezdu stroje z přepravního obalu použijte vhodnou přejezdovou 
rampu. 

Tato rampa musí být uzavřená.  

Velikost a povaha rampy musí být taková, aby se přes ni dalo přejet jak 
předním, tak oběma zadními hnacími koly. 

Nedodržení této zásady bude mít za následek poškození mechaniky 
stroje. 

Součásti přepravního obalu 
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Nadstandardní volitelná možnost: 

Zametací a vysávací stroj je vybaven bateriemi. 

• Otevřete přepravní obal. 

• Otevřete hlavní oplášťování. 

• Zajistěte hlavní oplášťování aretační pojistkou krytu.  

Kryt je na spodní straně opatřen otvory.  

� Zastrčte pojistku do tohoto otvoru. 

� Připojte kladný pól baterie. 

� Zavřete hlavní oplášťování. 

� Namontujte postranní podávací kartáče (viz 5.11.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kompaktní rampa 

 

� K výjezdu stroje z přepravního obalu použijte vhodnou přejezdovou 
rampu (Viz 4.1) 

Tato rampa musí být uzavřená.  

Velikost a povaha rampy musí být taková, aby se přes ni dalo přejet jak 
předním, tak oběma zadními hnacími koly. 

Nedodržení této zásady bude mít za následek poškození mechaniky 
stroje. 

Zametací a vysávací stroj je připraven k provozu. 
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4 Provoz 

4.1 Pojezd 

4.1.1 Spuštění zametacího a vysávacího stroje 

Posaďte se na sedadlo řidiče.  

Zametací a vysávací stroj nelze uvést do provozu, není-li sedadlo řidiče 
zatíženo.  

Zkontrolujte polohu přepínače směru jízdy. 

Přepínač směru jízdy je 2 kolébkový spínač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ukazatel stavu baterie 4 Kontrolka pojezdu zpět 

2 Přepínač směru jízdy 5 Spínač na klíč 

3 Kontrolka pojezdu vpřed 6 Hlavní vypínač baterie 

� Zastrčte hlavní vypínač baterie do jeho uložení. 

� Zatlačte jej směrem dolů a otočte jím ve směru hodinových ručiček, 
až zaskočí.  

� Zatáhněte za hlavní vypínač baterie směrem vzhůru. 

� Zastrčte klíček do spínače na klíč.     

� Otočte klíčkem ve směru hodinových ručiček. 

Na kontrolní desce se rozbliká červená LED (signalizace připravenosti 
stroje k provozu). 

Pak se rozsvítí kontrolky signalizující stav nabití baterií. 

� Sešlápněte brzdový pedál.  

� Uvolněte ruční parkovací brzdu. 

� Stiskněte přepínač směru jízdy. 
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4.1.2 Pojezd vpřed: 

Stiskněte přepínač směru jízdy směrem dopředu.  

Optický signál:  

zelená kontrolka na přepínači. 

 

4.1.3 Pojezd vzad: 

Stiskněte přepínač směru jízdy směrem dozadu. 

Optický signál: 

červená kontrolka na přepínači.  

Akustický signál: pípavý tón. (optional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojezdová rychlost zametacího a vysávacího stroje se dá plynule regu-
lovat akceleračním ("plynovým") pedálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ruční parkovací brzda 

2 Brzdový pedál 

3 Akcelerační pedál 
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4.2 Zametání 

Bezpečnostní pokyny 

Odsávání nezapínejte, je-li zametaný materiál mokrý.  

Způsobilo by to poškození odsávacího zařízení a filtru.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Pohon zametacích válců 

Pohonná jednotka zametacích válců je umístěna na pravé straně ve 
směru jízdy zametacího a vysávacího stroje. 

Zametací válce jsou poháněny řetězem od zvláštního elektromotoru.  

Řetěz je směrován řetězovým kolem a veden přes řetězová kola poho-
nu zametacích válců.  

Zvláštní napínák s pružinou udržuje řetěz v napnutém stavu. 

Všechna řetězová kola v pravidelných intervalech promazávejte (viz 
"Tabulka údržby").  

K mazání řetězových kol otevřete hlavní oplášťování a sejměte boční 
kryt. 

 

4.2.2 Provoz zametacích válců 

Nastartujte zametací a vysávací stroj. 

� Zapněte kolébkový vypínač zametacích válců. 

� Vyhákněte páku ke snižování zametacích válců.  

� Na vypínači se rozsvítí kontrolní světlo. 

� Zametací válce se začnou otáčet. 

Ukončení provozu zametacích válců  

� Přitáhněte páku ke snižování zametacích válců směrem k sobě.     

� Vypněte kolébkový vypínač zametacích válců. 

� Zahákněte páku. 

 

 

1 Vypínač zametacích válců 

2 Vypínač postranních kartáčů 

3 Vypínač odsávání 

4 Vypínač čištění filtru 

5 Páka ke snižování zametacích válců 
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4.3 Provoz postranních kartáčů  

Postranní kartáče jsou upevněny na kyvných ramenech. 

Pokud postranní kartáče narazí při provozu na překážku, sklopí se pod 
vozík, aby se nepoškodily. 

� Nastartujte zametací a vysávací stroj. 

� Vyhákněte páku ke snižování postranních kartáčů.  

� Zapněte kolébkový vypínač postranních kartáčů. 

� Zasuňte páku směrem dolů. 

Na vypínači se rozsvítí kontrolní světlo. 

Postranní kartáče se začnou otáčet. 

Ukončení provozu postranních kartáčů  

� Vypněte kolébkový vypínač postranních kartáčů. 

� Přitáhněte páku ke snižování postranních kartáčů směrem vzhůru. 
Zahákněte páku. 

 

4.4 Význam kontrolních LED na panelu indikace 
stavu baterie: 

Svítící LED Stav nabití baterie 

č
er

ve
ná

 

žl
ut

á 

ze
le

ná
 

ze
le

ná
 

ze
le

ná
 

 

x x x x x Stav nabití: plná 
x x x x  Práce/stav nabití: nekritická 
x x x   Práce/stav nabití: jen na krátký čas 
x x    Práce/stav nabití: brzy kritická 
x     Práce/stav nabití: kritická 
 

4.5 Provoz odsávání 

Účelem odsávání je snížit prašnost při zametání. 

� Nastartujte zametací a vysávací stroj. 

� Zapněte kolébkový vypínač odsávání. 

� Na vypínači se rozsvítí kontrolní světlo. 

� Odsávání zahájí činnost. 

Odsávání nezapínejte, je-li zametaný materiál mokrý. 

Způsobilo by to poškození odsávacího zařízení. 

K ukončení odsávání kolébkový spínač zase vypněte. 

VORSICHT 
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4.6 Nastavení sedadla řidiče 

Povolte aretační pojistku a posuňte sedadlo řidiče po konzole do polohy, 
která vám nejlépe vyhovuje. 

 

4.7 Vypnutí zametacího a vysávacího stroje 

� Sešlápněte brzdový pedál.  

� Zajistěte vozík vytažením páky ruční parkovací brzdy směrem k 
sedadlu řidiče. 

Po následném odlehčení brzdy musí brzdový pedál zůstat v sešlápnuté 
poloze. 

Střední poloha.  

Na žádném z vypínačů nesvítí kontrolka (tj. všechny funkce jsou vypnu-
té). 

� Vypněte všechny elektrické spotřebiče. 

� Nadzdvihněte postranní kartáče a zaaretujte páku k jejich snižování. 

� Nadzdvihněte zametací válce a zaaretujte páku k jejich snižování. 

� Otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej ze 
spínače na klíč. 

� Otočte hlavním vypínačem baterie proti směru hodinových ručiček a 
vytáhněte jej z uložení. 

 

4.8  Provoz zařízení na čištění filtru  

Čisticí zařízení zabraňuje ucpání lamelového filtru prachem.  

� Vypněte odsávání. 

� Počkejte, až se kolo ventilátoru zastaví. 

� Zařízení na čištění filtru používejte v pravidelných časových 
odstupech. 

� Asi na 5 až 10 vteřin stiskněte kolébkový spínač zařízení na čištění 
filtru. 

Čisticí zařízení se uvede do provozu. 
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4.9 Vyprázdnění prašné skříně  

Prašná skříň slouží ke shromažďování zametaného materiálu. 

Je uložena na zadní straně zametacího a vysávacího stroje. 

Prašná skříň musí být pravidelně a především po každém použití stroje 
vyprazdňována. 

 

4.9.1 Vyjmutí prašné skříně 

Otočte aretační pojistky prašné skříně směrem nahoru. 

� Vytáhněte skříň za rukojeť ze zametacího a vysávacího stroje, až se 
přední vodítka skříně uvolní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zadní straně je prašná skříň vybavena dvěma vodicími kolečky, 
která vytahování usnadňují. 

� Uložte prašnou skříň na podlahu. 

Pod skříní jsou umístěny pojezdové válečky a hmat s prohlubní. 

� Vytáhněte prašnou skříň úplně ze stroje. 

� K vyprázdnění nádoby ji uchopte druhou rukou za hmatovou 
prohlubeň.  

Zametaný materiál se z nádoby vysype dolním otvorem. 

Vyprázdněte prašnou skříň do vhodné, k tomu určené odpadové 
nádoby. 

 

1 Aretační pojistka 4 Vodicí kolejnice 

2 Rukojeť 5 Vodicí kolečko 

3 Aretační pojistka 6 Vedení prašné skříně 



Provoz  

 

16 TTE 1100 23/11/2009 

4.9.2 Vložení prašné skříně 

� Nasaďte prašnou skříň před její uložení. 

� Uveďte přední vodítka prašné skříně do výšky vodicích kolejniček. 

� Zasuňte prašnou skříň do zametacího a vysávacího stroje.  

� Otočte aretační pojistky směrem dolů. 
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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 Nabíjení baterií 

� Vypněte zametací a vysávací stroj. 

� Otevřete hlavní oplášťování. 

� Zajistěte je aretační pojistkou krytu. 

� Zasuňte aretační pojistku do otvorů na spodní straně krytu. 

� Připojte nabíječku k nabíjecí zásuvce zametacího a vysávacího 
stroje. 

� Síťovou zástrčku nabíječky připojte k zásuvce elektrické sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nabíjecí zdířka zametacího a vysávacího stroje 

2 Nabíjecí zástrčka nabíječky 

Nabíjení trvá při úplném vybití baterie přibližně 10 hodin (s použitím 
původní nabíječky výrobce). 

Původní nabíječka výrobce může resp. by měla zůstat připojena i po 
ukončení nabíjecího procesu: je vybavena funkcí udržování nabití a 
zajišťuje tedy maximální kapacitu baterií i při delší odstávce zametacího 
stroje. 

Dbejte na to, aby zametací a vysávací stroj byl v provozu jen tehdy, 
mají-li baterie dostatečně velké napětí. 

Jsou-li baterie vybité natolik, že by mohlo dojít k jejich poškození, 
zametací a vysávací stroj se automaticky vypne (ochrana proti 
hlubokému vybití). 

V takovém případě veškeré spotřebiče a na jednu až dvě minuty celý 
stroj úplně vypněte.  

Potom stroj opět zapněte a POUZE v pojezdovém režimu (bez 
zametání) dojeďte k nabíjecí stanici, kde baterie ihned řádně dobijte. 
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5.4 Stav nabití baterií 

Zásobování zametacího a vysávacího stroje elektrickým proudem za-
jišťují 4 baterie. Stav jejich nabití je signalizován na panelu indikace 
stavu baterie v rámci přístrojové desky. 

1 Ukazatel stavu baterie 

 

 

 

 

 

 

Při zapnutí zametacího a vysávacího stroje pětkrát zabliká červená kon-
trolka (LED). 

Poté provede zametací a vysávací stroj vlastní test stavu nabití baterií. 

Výsledek toho testu je signalizován pěti kontrolkami. 

 

5.5 Brzda 

Brzda představuje součást stroje přímo ovlivňující bezpečnost 
provozu. Veškeré údržbářské a opravářské práce (např. výměnu 
součástek) smí provádět jen odborně kvalifikovaný personál! 

Brzda představuje součást stroje přímo ovlivňující bezpečnost provozu. 
Veškeré údržbářské a opravářské práce (např. výměnu součástek) smí 
provádět jen odborně kvalifikovaný personál. 

Brzda (bubnová) působí na přední kolo stroje a ovládá se prostřednict-
vím bowdenového lanka brzdovým pedálem.  

Seřizování brzdy se provádí na pravé straně předního kola (viděno ve 
směru jízdy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFAHR 
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5.5.1 Seřízení brzd 

� Klíčem pevně přidržte nastavovací matici bowdenového lanka.   

� Povolte protimatici bowdenového lanka. 

� Stlačte brzdovou páku směrem vzhůru, až narazí na odpor. 

� Přidržte brzdovou páku v této poloze.  

� Utáhněte protimatici bowdenu. 

 

Na závěr proveďte kontrolu správné funkce brzdy. 

 

5.6 Kontrola funkce brzdy 

Volný chod předního kola 

Zametací a vysávací stroj se při uvolněné brzdě musí dát volně tlačit, 
přední kolo nesmí blokovat. 

Příliš pevně nastavená brzda způsobuje poškození brzdového bubnu.  

 

5.6.1 Funkčnost brzdy 

Odjeďte opatrně a mírnou rychlostí několik metrů. 

Sešlápněte brzdový pedál, zametací a vysávací stroj se musí zastavit. 

Pokud brzda nefunguje, jak má, zopakujte seřízení (viz výše). 

Jiná možnost nastavení: 

Bowdenové lanko se nedá seřídit tak, jak je popsáno výše. 

� Povolte aretaci brzdového lanka. 

� Vytáhněte brzdovou páku směrem vzhůru, až narazí na odpor. 

� Přidržte brzdovou páku v této poloze. 

� Vytáhněte brzdové lanko směrem dolů a posuňte aretační pojistku 
lanka nahoru. 

� Upevněte aretaci brzdového lanka.  

1 Vedení bowdenového lanka 

2 Bowdenové lanko 

3 Stavěcí matice bowdenového lanka 

4 Protimatice bowdenového lanka 

5 Brzdové lanko 

6 Brzdová páka 

7 Aretace brzdového lanka 
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� Proveďte kontrolu funkčnosti brzdy podle shora uvedeného postu-
pu. 

 

5.7 Řízení 

Přenos pohybu volantu na přední kolo se uskutečňuje pomocí řetězu a 
dvou řetězových pastorků.  

Řetězové pastorky v pravidelných intervalech promazávejte Viz "Tabul-
ka údržby". 

 

5.8 Výměna filtru 

Úlohou filtru je odlučování jemného prachu. Čištění filtru se provádí 
elektricky, pomocí setřásacího zařízení. 

 

5.8.1 Vyjmutí 

� Otevřete hlavní oplášťování. 

� Zajistěte hlavní oplášťování aretační pojistkou krytu. 

Filtr je v držáku upevněn čtyřmi hvězdicovými rukojeťmi. 

 

 

 

 

 

 

 

� Povolte horní hvězdicové rukojeti.  

� Vyklopte horní přídržný úhelník směrem vzhůru. 

� Povolte dolní hvězdicové rukojeti. 

� Vytáhněte filtr z držáku. 

 

 

 

 

 

1, 2 Hvězdicové rukojeti 
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5.8.2 Montáž 

� Vložte filtr do spodního přídržného úhelníku. 

� Přiklopte horní úhelník přes filtr. 

� Mírně utáhněte horní hvězdicové rukojeti.  

� V křížovém pořadí utáhněte hvězdicové rukojeti postupně a stej-
noměrně tak, aby filtr po celém obvodu dokonale doléhal k těsnění. 

� Upravte nastavení šroubů resp. protimatic tak, aby filtr byl ve skříni 
optimálně utěsněn. 

 

1 Přídržný úhelník 

2 Hvězdicové rukojeti 

3 Filtr (viz samolepky) 

 

 

 

 

5.9 Výměna zametacích válců 

5.9.1 Demontáž zametacích válců 

� Vypněte zametací a vysávací stroj. 

� Vypněte i nouzový vypínač, aby byla vyloučena   

� možnost neúmyslného zapnutí.    

� Zatáhněte za páku ke snižování zametacích válců.   

� Páku zaaretujte. 

� Povolte šrouby levého bočního krytu (viděno ve směru pojezdu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Upevňovací šrouby levého postranního krytu 
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� Sejměte kryt. 

Kyvné rameno válců je upevněno třemi hvězdicovými rukojeťmi. 

� Povolte tyto hvězdicové rukojeti. 

� Vyjměte kyvnou páku válců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vytáhněte zametací válce ze stroje a odstraňte případné smetí, 
pásky apod. z válcového tunelu resp. s unášecích trnů. 

 

5.9.2 Montáž zametacích válců 

� Zasuňte zametací válec pod stroj. 

Při zasunování válců dejte pozor na správný směr jejich otáčení. 

 

 

1 Směr pojezdu vpřed 

2 Směr pohybu zametacích válců 

 

 

 

� Konce válců jsou opatřeny vždy jednou drážkou.  

� Otáčejte zametacím válcem tak dlouho, až unášecí trn zadního 
kyvného ramena zapadne do drážky válce.  

� Zasuňte zametací válec co možná nejhlouběji dovnitř.  

� Na volné konce zametacích válců nasaďte přední kyvné rameno. 

� Na kyvném ramenu se nacházejí dvě otočné páky.   

� Konce těchto pák jsou rovněž opatřeny unášecími trny. 

 

 

1 Otevřená hvězdicová rukojeť 

2 Hvězdicová rukojeť s bílou tečkou 

3 Kyvné rameno válců 

4 Hvězdicová rukojeť 

5 Otočná páka 
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1 Závitové tyče 

2 Drážka v zametacím válci 

3 Unášecí trn 

 

 

� Otáčejte pákami tak dlouho, až unášecí trny zapadnou do drážek 
zametacích válců. 

� Posuňte kyvná ramena válců nad závitové tyče. 

� Přesvědčte se, zda oba zametací válce jsou na obou stranách 
uloženy drážkami v unášecích trnech a zda všechny hvězdicové ru-
kojeti jsou pevně utaženy. 

� Připevněte postranní kryt. 

 

5.10 Seřízení zametacích válců 

5.10.1 Nastavení zametací stopy 

Nastavení zametací stopy slouží k dosažení optimálního vyčištění podk-
ladu a maximální účinnosti provozu zametacích válců.  

Šířka zametací stopy zadního válce by měla být 50 až 60 cm. 

Způsob zjištění zametací stopy: 

� Vyjeďte se zametacím a vysávacím strojem na plochu určenou k 
vyčištění. Spusťte zametací válce, ale neuvádějte stroj do pohybu. 
Nechte zametací válce běžet asi 1 až 2 minuty na místě.  

� Zdvihněte válce.  

� Zastavte zametací válce a popojeďte se strojem o několik metrů. 
Místo po činnosti válců, viditelné na zemi (podlaze), představuje 
zametací stopu. 

 

5.10.2 Nastavení zametací stopy 

� Vypněte zametací a vysávací stroj. 

� Zatáhněte za páku ke snižování zametacích válců.   

� Páku zaaretujte. 

� Otevřete hlavní oplášťování. 

� Zajistěte je aretační pojistkou krytu.  

� Zasuňte aretační pojistku do otvorů na spodní straně krytu. 

� Sejměte pravý boční kryt (viděno ve směru pojezdu). 
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1 Bowdenové lanko 

2 Závitová tyč 

3 Matice A 

4 Matice B 

5 Pružina 

6 Svěrací šroub 

7 Plechový držák zametacích válců 

Zvětšení zametací stopy snížením zametacích válců: 

� Povolte matici A na závitu bowdenového lanka. 

� Otočte maticí proti směru hodinových ručiček. 

� Zajistěte matici A protimaticí B. 

Zmenšení zametací stopy zvýšením zametacích válců: 

� Povolte matici B. 

� Otočte maticí B ve směru hodinových ručiček o několik závitů. 

� Zajistěte matici B protimaticí A. 

 

5.10.3 Jiná možnost úpravy nastavení: 

� Sejměte pravý postranní kryt. 

� Povolte svěrací šroub. 

� Uveďte plechový držák zametacích válců do požadované polohy. 

� Svěrací šroub opět utáhněte a namontujte postranní kryt. 

Původní průměr válce: 285 mm 

Při dosažení průměru 245 mm je třeba zametací válec vyměnit. 
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5.11 Výměna postranních kartáčů 

5.11.1 Demontáž postranních kartáčů 

� Vypněte zametací a vysávací stroj. 

� Přitáhněte páku ke snižování postranních kartáčů směrem vzhůru.  

� Páku zaaretujte. 

� Nadzdvihněte motor postranních kartáčů, abyste získali lepší 
přístup k upevňovacímu šroubu uprostřed postranního kartáče. 

 

1 Motor postranních kartáčů 

2 Kryt postranních kartáčů 

3 Hřídel s drážkou 

4 Přírubová deska  

5 Upevňovací šroub 

 

 

 

� Povolte upevňovací šroub (hlava s vnitřním šestihranem, 5 mm) 
uprostřed dolní části kartáče. 

� Stáhněte kartáče směrem dolů. 

� Vyjměte kartáče za nové. 

 

5.11.2 Montáž postranních kartáčů 

� Připevněte přírubovou desku k postranním kartáčům. 

Přírubová deska je opatřena blokovacím.  

Hřídel motoru postranních kartáčů má zase drážku. 

� Otáčejte postranním kartáčem tak dlouho, až péro zaskočí do 
drážky motorového hřídele. 

� Připevněte postranní kartáč upevňovacím šroubem k hřídeli motoru. 

 

5.12 Seřízení postranních kartáčů 

Dodatečné seřízení kartáčů je nutné v důsledku jejich přirozeného pro-
vozního opotřebení. 

� Vypněte zametací a vysávací stroj. 

� Vyhákněte páku ke snižování postranních kartáčů. 
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� Zasuňte páku směrem dolů. 

� Povolte šrouby čelního oplášťování. 

� Sejměte čelní oplášťování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Šrouby čelního krytu 

� Povolte šroub výškového nastavení postranních kartáčů. 

� Přemístěte postranní kartáč do požadované polohy. 

� Utáhněte šroub výškového nastavení postranních kartáčů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Stavěcí šroub výšky postranního kartáče 

� Připevněte čelní kryt. 

 

5.13 Kola 

Zametací a vysávací stroj má tři kola.  

Obruč ("pneumatika") předního kola je u sériových modelů vyrobena z 
masivní pryže. 

Obě hnací kola jsou normálně opatřena nafukovacími pneumatikami.  

Jako volitelný nadstandard lze objednat zadní kola s plnými obručemi. 
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5.14 Pojistky 

Pojistková skříňka je umístěna pod hlavním oplášťováním na pravé 
straně (při pohledu ve směru jízdy). 

Pojistky jsou v ní uspořádány v tomtéž pořadí jako spotřebiče na přístro-
jové desce. 

� Pojistky nikdy neopravujte. 

� Nenahrazujte pojistky silnějšími. 

� Způsobilo by to poškození elektrického vybavení stroje. 

� Mohlo by dojít ke zkratu a případně i k požáru. 

 

5.15 Tabulka údržby 

5.15.1 Denní údržba 

Kontrola stavu kyseliny v baterii, případné doplnění destilovanou vodou. 
Nabití baterie. 

Kontrola celkového stavu, nepoškozenosti a bezchybné funkčnosti stro-
je. 

Kontrola stavu, resp. vyčištění prachového filtru. 

Vyprázdnění prašné nádoby. 

 

5.15.2 Dodatečná údržba po každých 50 provozních hodinách 

Kontrola hustoty kyseliny v baterii. 

Vyčištění a namazání pólů baterie. 

Kontrola tlaku v nafukovacích pneumatikách. 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. 

Kontrola tunelu zametacího válce: nejsou v něm vzpříčené předměty či 
usazené hrubé nečistoty, jež by vedly k zúžení tunelu a omezení 
volnosti pohybu válcových kartáčů? 

 

5.15.3 Dodatečná údržba po každých 100 provozních hodinách 

Kontrola kabelových izolací a případná výměna kabelů. 

Kontrola pevnosti kabelových přípojek. 

Namazání řetězu řízení. 
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Namazání hnacího řetězu zametacích válců. 

Kontrola a případné nastavení brzdného lanka. 

Kontrola profilu obruče a pneumatik (resp. obručí), případná výměna. 

Vyčištění a případná výměna prachového filtru. Kontrola odsávání 
(nejsou v něm cizí předměty?) a jeho vyčištění. 

Zkušební jízda ke kontrole funkčnosti všech ovládacích prvků. Kontrola 
protažení hnacího řetězu válců. 

Kontrola stupně opotřebení všech ložisek. 

Kontrola nepoškozenosti a správného usazení všech těsnění. 

 

5.15.4 Dodatečná údržba po každých 200 provozních hodinách 

Kontrola funkčnosti elektromotorů. 

Kontrola stupně opotřebení uhlíkových kartáčků, příp. výměna za nové. 

Kontrola vůle řízení, případné napnutí řetězu. 

Kontrola čistoty všech elektronických součástek. 

 

5.16 Poruchy, jejich indikace a odstraňování 

Porucha Možná příčina Náprava 

Žádná signalizace funkce  

kontrolního přístroje 

Spínač na klíč není zapnut.  

 

Zasuňte klíček a otočte jím. 

 Porucha elektrického spojení  Zkontrolujte zástrčné spoje. 

 Baterie je vybitá nebo není připo-
jená. 

Nabijte resp. připojte baterii. 

 Vadná relé. Vyměňte relé. 

Neuspokojivý výsledek 

zametání 

Postranní kartáče nebo hlavní 
zametací válec nejsou spuštěny.  

Spusťte je do pracovní polohy. 

 

 Postranní kartáče nebo hlavní 
zametací válec jsou opotřebova-
né.   

Znovu je nastavte, příp. vyměňte 

 

 Ucpání odsávacího kanálu mate-
riálem.  

Zkontrolujte, zda obložení válců 
není zablokováno smetím. 

 Žádná funkce zametacích válců.  

Mimořádná prašnost.  

Je správně nasazen?  Otáčí se 
motor? 

 Prachový filtr je silně znečištěn.  Případně vypněte postranní kar-
táče, otevřete klapku ventilátoru, 
vyčistěte filtr 
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Porucha Možná příčina Náprava 

 Chybná poloha filtru: netěsnosti a 
v jejich důsledku nasávání faleš-
ného vzduchu v oblasti filtrační 
komory.  

Zkontrolujte, zda nenasává fa-
lešný vzduch. 

 

 Kartáčové válce jsou zabloková-
ny smetím, provázky, šňůrami 
apod. 

Vyjměte válce (válec) a vyčistěte 
je(j). 

 Postranní kartáče jsou zabloko-
vány smetím, provázky, šňůrami 
apod. 

Zkontrolujte stav kartáčů a zbav-
te je nečistot. 

 Kolo ventilátoru se netočí. Zkontrolujte kolo a odstraňte 
příčinu blokády. 

 Pojezdová kola se netočí. 

 

Postavte zametací a vysávací 
stroj na špalky. 

Zkontrolujte činnost diferenciálu a 
volnost chodu kol. 

Pojezd nefunguje Kontrolní přístroj nefunguje. Viz výše. 

 

 Závada systému řízení jízdního 
pohonu. 

Zkontrolujte jej, příp. vyměňte 

 Pojistky zareagovaly. 

 

Zjistěte příčinu a odstraňte ji. 

Znovu vložte pojistky. 

 Ruční parkovací brzda vázne. Uvolněte ji. 

Pojistky zareagovaly. Pojistky zareagovaly. Zjistěte příčinu a odstraňte ji. 

Znovu vložte pojistky. 

 

5.17  Technické parametry 

Rozměry a hmotnost  

Délka 1 450 mm 

Šířka 900 mm 

Výška 1165 mm (k hornímu okraji 
volantu) 

Hmotnost:  

- bez baterií 201 kg 

- s bateriemi 331 kg 

Šířka zametání  

- bez postranních kartáčů 700 mm 

- s 1 postranním kartáčem 900 mm 

- se 2 postranními kartáči 1 100 mm 
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Rozměry a hmotnost  

Kapacita prašné nádoby 90 litrů 

Stoupavost 20 % 

 

Rychlost  

- pojezd vpřed 0 až 6 km/hod 

- pojezd vzad 0 až 2,5 km/hod 

Plocha filtru 4 m²/elektrická 

Objemový proud turbíny 900 m³ 

Nosný rám Ocelová konstrukce 

Díly obložení Práškový lak 

Nárazuvzdorný plast 

 

Elektrické vybavení  

Napájení proudem Napájení proudem: 4 baterie po 6 
V, 180 Ah 

Provozní doba Cca 4,5 hodin 

Setřásač 24 V, 10 A 

Ventilátor 24 V, 30 A 

Postranní kartáče 24 V, 20 A 

Zametací válec 24 V, 40 A 

Pojezdový spínač 24 V, 45 A 

 

Brzda  

Bubnová  

Ruční parkovací brzda 

S působením na přední kolo 

 

Max. hlučnost 71 dB (A) 

Vyvážená efektivní hodnota 
zrychlení vibrací přenášených 
na horní končetiny 

< 2,5 m/s² 

 

 
Obutí kol  

1 plná obruč  

2 pneumatiky Velikost obutí: 260 x 85 

Tlak vzduchu: 5,5 bar 

Nadstandardní volitelná mož-
nost: 2 plné obruče 
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5.17.1 Označení výrobku 

Výrobní štítek 

Výrobní štítek je umístěn na nosném rámu vpravo vzadu 

Zametaci a°vysávací stroj
TT/E 900 & 1100

Celkový výkon: 1.38 KW pri 24 V / DC
Sériove císlo::
Výrobce:
      Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 15-17, D-49124 GM-Hütte  

 

5.18 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. 

 

5.19 Příslušenství a náhradní díly 

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

 

5.20 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 

 

5.21 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:  TTE 1100 

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 26.01.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch.-Ing., ředitel podniku) 

 


