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OBJEM

8,2 m3
HMOTNOSŤ
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Ultimatívny zametací stroj

Magnum Titanium je vlajková loď flotily SCARAB. Je jednoznačným 
lídrom vo výkone sania a vysávania, šírkou možných špecifikácií a 
robustnou stavbou. Je predurčený pre všetky čistiace a aj špeciálne 
úlohy, rovnako ako práce na letiskových dráhach, pri frézovaní 
ciest, stavebnej činnosti, vysokotlakovom umývaní a odstraňovaní 
chemických nečistôt.

Navrhnutý a vyrobený v SCARAB UK a ďalej rozšíriteľný špecialistou 
na Scarab príslušenstvo pre vysokovýkonné nasadenie, firmou Walter 
Nemecko. Doplnkové príslušenstvo Titanium, ako napríklad: zadná sacia 
lišta, predné kefy, prídavný vysokotlakový čistiaci vodný systém 
a podobne umožňuje vysoko špecifické vyladenie na konkrétnu prácu.

Magnum Titanium je montovaný na podvozok podľa výberu zákazníka 
v celkovej hmotnosti 18 – 19 ton. 

Kombinácia patentovanej hydrostatickej prevodovky pojazdu SCARAB, 
centrálne riadenie a kontrola stroja prostredníctvom systému CANbus 
control spolu s nepreberným množstvom príslušenstva prináša 
v MAGNUM TITANIUM univerzálny stroj s neuveriteľnou sacou silou, 
excelentným výkonom vhodným pre každú čistiacu a zametaciu 
činnosť.

MAXIMÁLNY VÝKON OBJEM

8,2 m3
HMOTNOSŤ

18–19 t

• Ťažná sacia dýza vyhotovená z robustnej ocele s výnimočnou životnosťou 
 a bez potreby nastavovania

• Krátke sacie hadice sú ľahko vymeniteľné, nízko nákladové a jednoducho čistiace

• Ťažná stredová kefa s kanálovým systémom a nastaviteľnou kontrolou prítlaku

• Robustné sacie dýzy z vysokoodolnej ocele zabezpečujúcej extra životnosť

• Nastaviteľné vodné trysky obmedzujúce prašnosť používajú nízko tlakový systém

• Vysokotlakový vodný systém s parametrami 125 barov s prietokom až 163 litrov 
 za minútu

• Vysokotlakový vodný systém 330 barov s prietokom 120 litrov za minútu



Hydraulický systém je z veľkej väčšiny vedený v oceľových trubkách, zamedzenie porúch 
na bežných hadiciach

Filter nečistôt pracujúci cez sklopný rošt s vlnitým 
povrchom, ktorý zdvojnásobuje filtračnú plochu 
a s jednoduchým a spoľahlivým sklápaním pri 
čistení.

Vypúšťací žľab a zadné dvere s trojitým závesom 
pre efektívne tesnenie.

Zásobník s objemom 8,2 m3 vyrobený kompletne z nehrdzavejúcej 
a oteru odolnej ocele. Automatický čistiaci systém asistuje pri čistení 
kontajnera.

Telo ventilátora je umiestnené s cieľom dodať efektívny prietok 
vzduchu pre vysoký sací výkon a zníženie spotreby. Priestor 
ventilátora je ľahko čistiteľný a prístupný.

Otáčky ventilátora sú variabilné od 1800 do 3400 ot/min.
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Výkonný a spoľahlivý sací systém
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Scarab CANbus kontrolný systém je revolučná cesta, akou sú naše zametače ovládané 
a kontrolované.

Intuitívne ovládače a ergonomicky umiestnený monitor ponúka vysokú úroveň informácií 
a spätnej väzby pre obsluhu aj servis. Grafické zobrazenie zametacej konfigurácie a stav 
systémov vozidla spolu so servisnými informáciami a intervalmi údržby.

Monitorovanie dodáva možnosť preventívneho zásahu v prípade problémov a dosiahnutie 
optimálneho výkonu stroja.

Scarab CANbus spolu s univerzálnymi konektormi pre pripojenie na GPS a telematic systém 
zabezpečí detailné monitorovanie pohybu, funkcií a vyťaženosti stroja.
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VÝKON A KONTROLA
Jednoduchý a spoľahlivý

Ovládanie a kontrola

Jednomotorový koncept a patentovaná hydrostatická prevodovka

Scarab môže prehlásiť, že je šampiónom medzi modernými zametačmi vďaka svojmu 
jednomotorovému konceptu.

Pohon celého stroja len s motorom auta ponúka veľa výhod:

• Zníženie spotreby o 30%

• Zvýšenie nosnosti a lepšie rozdelenie hmotnosti

• Nízka hlučnosť a polovičné emisie

• Polovičné náklady na údržbu a čas servisu

Hydrostatický prevod

Patentovaná hydrostatická prevodovka je umiestnená v podvozku vždy špeciálne podľa typu 
podvozku a konkrétnej aplikácie sprihliadnutím na výkon motora až do 420 HP. Hydrostatický 
prevod spolu s ovládaním joystikom na pojazd dopredu a dozadu umožnuje používanie 
jediného pedálu, znižuje únavu a dáva možnosť obsluhe sa plne koncentrovať na zametanie.

OBJEM

8,2 m3
HMOTNOSŤ

18–19 t



Zadné sanie

Sacia dýza v plnej šírke montovaná vzadu zabezpečuje minimálne 
zbytky nečistôt na ceste a to v plnej šírke stroja 2,5 metra. V 
kombinácii s vysokotlakovým čistiacim systémom pripraví povrch 
pre ďalšiu aplikáciu a finálnu úpravu povrchu, napríklad pri 
frézovaní, pred penetráciou a pod.

Vysokotlakový systém a systém s veľkým prietokom vody

Pre umožnenie perfektného čistenia povrchu, Walter príslušenstvo ponúka široké možnosti vysokotlakového 
a vysokoobjemového príslušenstva, presne podľa vašich potrieb. Zabudované v podvozku a poháňané nezávislým 
hydraulickým systémom, žiadna požiadavka a potreba zákazníka nie je nemožná.

Vodné čerpadlá sú dostupne v najrôznejších kombináciách tlaku a prietoku ako napríklad:

Predný systém kief

Rôzne kombinácie predných kief podľa požiadaviek zákazníka sú k dispozícii pre extra zväčšenie zametacej 
kapacity. Kým doplnkové kefy čistia chodník, štandardné zametajú cestu, prípadne čistia cesty a chodníky od 
buriny.

K dispozícii sú rovnako aj stredné kefy pre špeciálne použitie, napríklad pri frézovacích prácach.

• HP Pump 125 bar, 163 l/min

• HP Pump 200 bar, 104 l/min

• HP Pump 330 bar, 60 l/min

• HP Pump 250 bar, 160 l/min

• Plniaca pumpa 500 l/min

• HP Pump 125 bar, 163 l/min

• HP Pump 200 bar, 104 l/min

• HP Pump 330 bar, 60 l/min

• HP Pump 250 bar, 160 l/min

• Plniaca pumpa 500 l/min

Predný systém vodných trysiek

Plne nastaviteľný postrekový systém s pneumatickým ovládaním 
umožňuje obsluhe naplno použiť výkon vodnej pumpy.
Trysky môžu byť nastaviteľné doľava a doprava a výškovo 
nastaviteľné hore a dole z dôvodu ochrany v prípade rizika 
poškodenia.

90

PRÍSLUŠENSTVO

Scarab MAGNUM TITANIUM



91Scarab MAGNUM TITANIUM

OBJEM

8,2 m3
HMOTNOSŤ

18–19 t



ŠTANDARD
MAGNUM TITANIUM špecifikácia

Hmotnosť a rozmery

Šírka zametania

92 Scarab MAGNUM TITANIUM

MAGNUM TITANIUM môže byť montovaný na podvozky s celkovou hmotnosťou 18t do 19 t, napr. Mercedes, DAF, Iveco, MAN, VOLVO, Renault. Presnú špecifikáciu vyžiadajte u predajcu.

Typické zaťaženie 18 ton – 9700 kg / 19 ton 7000 kg

Typické rozmery

Celková dĺžka 7000 mm

Rázvor 4000 - 4600 mm

Celková šírka 2500 mm

Celková výška (sklopený a vyklopený zásobník) 3300 mm / 4800 mm

Objemy

Rozmer zásobníka Celkový 8,2 m3, čistý 7,5 m3

Objem nádrže na vodu 1800 l – 5000 l

A Šírka sacej dýzy.......................................................................... 840 mm

B Sacia dýza a kefa........................................................................ 1235 mm

C Dýza, bočná a stredová kefa.................................................. 2075 mm

D Simultánne obojstranné zametanie.................................... 3400 mm 
 Bočná doplnková kefa s duálnym zametaním................. 3900 mm 
 Duálna predná kefa.................................................................. 3900 mm

C

B
A

A

A
B

B

C

D

C



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
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Voda

Vysokotlakové/vysokobjemové príslušenstvo s pištolou a samonavíjacou hadicou

Rameno s vysokotlakovým zariadením

Doplnkové zníženie prašnosti pre saciu dýzu – vodná rampa pred saním

Doplnkové zníženie prašnosti pre saciu hadicu – 4 doplnkové trysky na vrchu sania

Zväčšenie vodných nádrží až na 8500 l

Komplet na chemický postrek pre použitie na zložité čistiace operácie

Hydrant kit, 3m hadice s priemerom 50 mm pre dopĺňanie vody

Simultánny vysokotlakový postrek a zametanie 

Kefy

Dvojité zametanie – ďalšia bočná kefa s vysávačom na široké obojstranné zametanie

Simultánne dvojité zametanie – bočné kefy a stredová kefa pracujúce súčasne

Doplnkové bočné kefy montované pred štandardné bočné kefy

Nastaviteľná kontrola prítlaku pre bočné a stredovú kefu

Sací systém

Sacia hadica montovaná v zadnej časti

Sacia hadica montovaná na otočnom ramene

Ďalšie príslušenstvo

Vysokovýkonný ventilátor

CCTV kamera na bočné zametanie a vzadu

Centrálne mazanie – automatické alebo manuálne

Alternatívne osvetlenie, majáky a označenie

Hasiaci prístroj

*ostatné príslušenstvo a špecifické požiadavky sú dostupné na požiadanie

OBJEM

8,2 m3
HMOTNOSŤ

18–19 t


