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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ 
 

 
 

ZIMNÍ ZAMETAČ JETSWEEPER TYP RS400  
- TAŽENÝ OVERAASEN 

NA PODVOZKU MB ACTROS 2041 AS 4X4  
S RADLICÍ EP 7 (7500 MM) 

      

Technická data a popis:  

 pracovní záběr 5 500mm 

 výška stroje 2 830 mm, váha 12 750 kg 

 pracovní max. rychlost 60 km/h, pro přesun 65 km/h 

 zadní náprava řiditelná a brzděná    

 hydraulická nádrž na 100 litrů, nádrž na diesel 550 l v zadní části 

 průměr kartáče 1 170 mm, délka 6 240 mm, ocelové nebo polypropylénové štětiny, 

2 podpěrná kola 

 otáčky kartáče plynule od  0 – 720   ot./min  absolutně bez vibrací 

 poziční světla na krajích válcového kartáče + kryt proti odlétajícímu sněhu 

 hydr.pumpa kartáče Sauer Danfoss, motor  RHL 

 max.kapacita  úklidu 331 500 m
2 

/h 

 20 řad kazet na středovém kartáči 

 automatické nastavení otáček kartáče, jeho přítlaku a odfuku sněhu před ním a za ním   

 veškeré funkce jsou nastaveny automaticky nebo ručně z kabiny řidiče 

 vysokokapacitní výkon ventilátoru 39 600 m
3
/h 
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 kontrolní panel s kabelem pro možnost ručního nastavení kartáče vše v zakrytém prostoru 

nástavbového motoru 

 hydraulicky otvírané kapoty nástavbového motoru MB OM501LA s výkonem 315kW 

 osvětlení motorového prostoru na levé i pravé straně 

 elektrický systém 24 Volt + NATO zásuvka 24 V 

 arktik  balíček  230 V –  el. vyhřívání - předehřev chladicí kapaliny obou motorů 

 maják v zadní části zametače 

 ofuk sněhu před i za středovým kartáčem 

 baterie 2x12 V / 152 Ah 

 přídavné osvětlení prostoru válcového kartáče z obou stran 

 barva RAL  2011 

 zadní kamera s monitorem v kabině vozidla-obsluhy, zvuková výstraha při jízdě vzad 

 přední světelná rampa  - 4 přídavná světla 

 celková délka soupravy vč. radlice 17 134 mm 

 

Sněhová radlice typ EP 7 - Overaasen se sklopnými hydraulickými segmenty  

 pracovní záběr radlice 6 250 mm, celková délka cca 7 500 mm 

 počet segmentů 7, pracovní úhel 350, poziční světla na konci radlice 

 váha včetně upínací DIN 76060 desky velikosti 5  - 2 030 kg 

 provedení Duo – dvoubřit s podpěrnými koly, břity v provedení PUR o min. tloušťce 

50 mm 

 výška ve střední části 1200 mm, samostatný nosný rám – celkem 5 ks těchto radlic 

 6tý kus radlice shodný, lišící se střední výškou min. 1400 mm 

 Sada podpěr ke každé radlici pro odstavení, hydraulicky sklopné krajní části (parking 

systém) 

 Zábrana proti odlétání sněhu přes horní hranu radlice 

 Barva RAL 2011 

 Poziční osvětlení radlice 

 tyto radlice umožňují perfektní kopírování terénu a segmentové provedení zajišťuje 

překonání překážky bez vlivu na ostatní segmenty 
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ZIMNÍ ZAMETAČ JETSWEEPER TYP RSC400 H  
- PROVEDENÍ KOMPAKT OVERAASEN   

NA UPRAVENÉM PODVOZKU MB ACTROS 2041 AS 4X4  
S RADLICÍ EP 7 (7500MM) 

 

Technická data a popis:  

 pracovní záběr kartáče 5500mm 

 pracovní max. rychlost 55 km/h, pro přesun 62 km/h 

 zadní náprava řiditelná    

 hydraulická nádrž na 100 litrů, nádrž na diesel 550 l v zadní části 

 průměr kartáče 1 170 mm, délka 6 240 mm, ocelové nebo polypropylénové štětiny, 2 

podpěrná kola 

 otáčky kartáče plynule od  0 – 720   ot./min  absolutně bez vibrací 

 poziční světla na krajích válcového kartáče a kryt po celé délce proti odlétajícímu sněhu 

 hydr.pumpa kartáče Sauer Danfoss, motor  RHL 

 pumpa ventilátoru Sauer Danfoss 

 motor ventilátoru Sauer Danfoss 

 max.kapacita  úklidu 302 500 m2 /h 

 20 řad kazet na středovém kartáči, ocelové nebo polypropylénové štětiny 

 automatické nastavení otáček kartáče, jeho přítlaku a odfuku sněhu před ním a za ním 

 veškeré funkce jsou nastaveny automaticky nebo ručně z kabiny řidiče 

 vysokokapacitní výkon ventilátoru 39 600 m3 /h 

 kontrolní panel s kabelem pro možnost ručního nastavení kartáče vše v zakrytém prostoru 

nástavbového motoru 

 hydraulicky otvírané kapoty nástavbového motoru MB OM501LA s výkonem 315kW 

 osvětlení motorového prostoru na levé i pravé straně 

 elektrický systém 24 Volt + NATO zásuvka 24 V 

 arktik  balíček  230 V –  el.vyhřívání- předehřev chladící kapaliny obou motorů 

 maják v zadní části zametače 

 ofuk sněhu před i za středovým kartáčem 

 baterie 2x12 V / 170 Ah 

 přídavné osvětlení prostoru válcového kartáče z obou stran 

 barva RAL  2011 
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 zadní kamera s monitorem v kabině vozidla-obsluhy, zvuková výstraha při jízdě vzad 

 přední světelná rampa  - 4 přídavná světla 

 

Podvozek MB Actros je pro tento typ kompaktu RSC400 H specielně upravený 

 hydrostatický pohon 4x4 na přední i zadní nápravu 

 všechna kola řiditelná 

 2x maják na kabině vozidla 

 celková délka s radlicí 14 471 mm 

 barva RAL 2011 


