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Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Jest doskonałym i szybkim rozwiązaniem problemu zamiatania niewielkich
powierzchni o lekkim stopniu zabrudzenia w magazynach, małych
zakładach produkcyjnych, na parkingach, w obiektach handlowych i
biurowych oraz na prywatnych posesjach. SM 800 wyposażona jest w
duży i łatwy do opróżniania zbiornik oraz duże koła tylne ułatwiające
prowadzenie. Odporna na korozję i uderzenia konstrukcja ramy wydłuża
żywotność maszyny.

• Przerzutowy system zamiatania z 2 miotłami cylindrycznymi
doskonale radzi sobie z zamiatanymi materiałami

• Obrotowe kółka przednie umieszczone za miotłami bocznymi
poruszają się po czystej powierzchni, są zabezpieczone przed
uderzeniami i zatarciem

• Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią pozwala na komfortową
pracę

• Lekka i przyjemna praca, bez spalin i hałasu
• Solidna konstrukcja, idealna do prac wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Zamiatarka ręczna SM 800 nadaje się do pracy na obszarach, gdzie
występują ograniczenia w postaci np. palet, regałów itp. przeszkód. Zbiera
kawałki papieru, drobny pył a nawet małe śrubki i kapsle. Można nią pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na powierzchniach
zewnętrznych.

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria Nr. ref Wymag
ane min.

ZAMIATARKA
SM 800

MIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNA
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MIOTŁA BOCZNA 1463623000 1 ●

Model ZAMIATARKA SM
800

Nr. ref 9084801010

CECHY PRODUKTU

Składany uchwyt do transportowania ●

Duże koła i wygodny uchwyt ●

Zbiornik do zbierania odpadów ●

Regulowany uchwyt ●

Miękki uchwyt ●

Beznarzędziowa regulacja miotły ●

Zamiatarki SM 800
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Dane techniczne ZAMIATARKA SM
800

Źródło napędu silnika Manual

Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) -

Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 3360/1680

Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM) 840

Pojemność zbiornika na śmieci (l) 34

Średnica szczotki bocznej (mm) 260

Miotła główna (mm) 450

Długość x szerokość x wysokość (mm) 1300x840x1030

Ciężar netto (kg) 16

Ciężar wysyłkowy (kg) 21.4

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria Nr. ref Wymag
ane min.
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