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KOMUNÁLNÍ VYSAVAČE
TYP DL1401SEEU a DL1801VEEU

Profesionální komunální vysavače jsou dostatečně výkonné pro úklid listí , smetí , komunálního 
odpadu a dalších nečistot například po hudebních akcích, veletrzích a jiných. Patří ke špičce 
ve své kategorii a typickými vlastnostmi těchto vysavačů jsou vysoký výkon, jednoduchá 
manipulace a nenáročná údržba. Odpad je nasáván ohebnou, průhlednou TPU hadicí o  25 cm 
(termoplasti cká polyuretanová hadice vyztužená ocelovým drátem) s držákem a drcen 4 až 6 
noži s ozubením a dále komínem (nastavitelný o 45 stupňů ve standardu), dopravován na vůz, 
kontejner apod. Typy 1401 a 1801 jsou vybaveny elektrickým startérem,  motorem Subaru anebo 
dvouválcovým B&S Vanguard o výkonu 14 a 18 koní a průměrem turbíny 41 cm. Lze je namontovat 
svorkami anebo ližinami na dno vleku či auta anebo jej namontovat do závěsu třídy III.

TYP MOTOR SACÍ HADICE  
KOMÍN

LOPATKY Výkon turbíny
ROZMĚRY

VÝŠKAxŠÍŘKAxDÉLKA
VÁHA

DL1401SE Subaru
14 hp 25x300 cm 18 cm

4 nože,
8 sekacích bodů

 95 m3/min 122x69x79 cm
111 kg

DL1801VE Vanguard 
2V 18 hp 25x300 cm 18 cm  95 m3/min 122x69x79 cm

132 kg

Usměrňovací ští t na komín. 
Obj. č.: 812295

Sada prodloužení komínu 
(o 39 cm, Obj. č.: 812273)

Ocelová turbína Piranha TM Blade s dvo-
jitým drcením materiálu. Ozubené konce 
lopatek s 8 sekacími body pro redukci ob-
jemu v poměru 12:1

Sada pro boční montáž na korbu. Pro DL1401 i DL1801. 
Obj. č.: SBSA6

Sada pro uchycení na bočnice pro 
DL1401 i DL1801. Obj. č.: 812260

Podvozek pro DL14, 18, 25.  Obj. 
č.: 791152 anebo na míru

Výkyvný závěs pro III. třídu, zajis-
ti telný na 90º a 180º pro snadné 
nakládání. Obj. č. SAH34


