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DANE TECHNICZNE FLOORTEC 480 M

Średnica szczotki bocznej (mm) 260
Miotła główna (mm) 450
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM) 840
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM) 840/450
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 34
Napęd Manual
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 3360/1680
Wydajność zamiatania z miotłą główną teoreoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 1800/900
Długość x szerokość x wysokość (mm) 1300x840x1030
Ciężar netto (kg) 16
CECHY
Duże koła i wygodny uchwyt •
Dwie miotły główne •
Dwie szczotki boczne •
Regulowany uchwyt •
Miękki uchwyt •
Ergonomiczny uchwyt •
Składany uchwyt •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
MIOTŁA GŁÓWNA NYLON 1465201000
MIOTŁA BOCZNA 1463623000
NUMER KATALOGOWY 9084803010

Ręczna zamiatarka FLOORTEC przeznaczona do 
małych powierzchni. Regulowane szczotki głowna i 
boczne, skladany uchwyt. Wytrzymały, duży zbiornik 
na śmieci z wygodną rączką do opróżniania. Świetna 
do użytku prywatnego.

Ręczna zamiatarka - solidna i wytrzymała

FLOORTEC 480 M - Zamiatarki prowadzone

• Składany uchwyt zapewnia łatwy transport i 
przechowywanie.

• Lekki i wytrzymały zbiornik z uchwytem dla 
łatwego oprózniania

• Duża pojemność zbiornika dla zminimalizowania 
czasu oprózniania

• Regulowane szczotki główne i boczne 
kompensują zużycie

• Solidna konstrukcja przedłuża żywotność  
zamiatarki
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DANE TECHNICZNE BK 900 M

Miotła główna (mm) 480
Szerokość robocza z/bez mioteł bocznych (mm) 690 / 490
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 40
Napęd Manual
Prędkość robocza (km/h) 4
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 2760/1380
Wydajność zamiatania z miotłą główną teoreoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 1920/960
Długość x szerokość x wysokość (mm) 1060x790x900
Ciężar netto (kg) 25
CECHY
Miotła główna i boczna •
Kompaktowa konstrukcja •
Duże koła i wygodny uchwyt •
Zamiatanie bezpośrednie •
Ergonomiczny uchwyt •
Składany uchwyt •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
MIOTŁA GŁÓWNA 250X480 PPL 60642
MIOTŁA BOCZNA PPL 60641
NUMER KATALOGOWY 60441

BK 900 M to solidna zamiatarka prowadzona 
zaprojektowana z myślą o sprzątaniu niewielkich 
powierzchni. Wyposażono ją w duży, łatwy do 
opróżniania zbiornik. Urządzenie znakomicie spisuje 
się przy sprzątaniu m.in. piasku, liści, kamyków, 
kapsli i niedopałków.

Solidna przemysłowa zamiatarka prowadzona

BK 900 M - Zamiatarki prowadzone

• Łatwe regulowanie szczotki bocznej umożliwia jej 
dłuższe wykorzystywanie

• Solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność
• Lekki, a zarazem mocny zbiornik z uchwytem dla 

łatwego usuwania nagromadzonych śmieci
• Składany uchwyt, łatwe przechowywanie i 

transport




