BROOMATE – A mezó´gazdasági / ipari sepru
´´.
A BROOMATE mezó´gazdasági / ipari seprú´ kifejlesztése a legjobb
szerkezeti kialakítással, illetve masszív és hatékony termékkonstrukciót
biztosító anyagokkal történt.
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Egy új sepró´ jobban tisztít...
Ez a legmagasabb követelmények szerint gyártott
termék igen sokoldalú, használható kereskedelmi
és ipari törmelék, hulladék, levelek, só´t még hó,
állóvíz és kiömlött ipari anyagok hatékony eltakarítására is, biztosítva ezzel munkahelye tisztaságát,
valamint minimálisra csökkentve a balesetekbó´l
vagy idó´járásból eredó´ károkat.

Eló´nyök:

Alkalmazások:

• maximális tisztító teljesítmény
• ellenáll az eró´s igénybevételnek
• bel és kültéri – általános ipari
alkalmazásokra
• biztonságos és felhaszáló barát
• gazdaságos
• a kefék egyszerú´ és gyors
cserélhetó´sége
• gyors és hatékony munkavégzés
• nincsenek mozgó alkatrészek –
tartós és robusztus
• karbantartó barát – egyszerú´en
tisztítható

• Építési helyszínek
• Raktárak és gyárak
• Állatállomány tartó
udvarok
• Újhasznosító lerakatok
• Kavics és homok
• Kó´fejtó´k
• Sár és iszap
• Hulladék papír és szemét

Broomate
paraméterek
Szélesség
Súly
Vastagsság
Anyag minó´ség
Kefe sorok száma
Emeló´villa horog
Kefe APR013 készlet
Kefe APR034 készlet

Midimate
APR180

Maximate
APR240

Megamate
APR300

1.8 m
2.4 m
3.0 m
167 kg
208 kg
245 kg
5 mm
5 mm
5 mm
horganyzott acél horganyzott acél horganyzott acél
11
11
11
tartozék
tartozék
tartozék
1
1
1
1
2

Cserélhetó´kefe készlet
APR013
APR034
Szélesség
Kefe egység
Szálhosszúság
Súly
Kefe szál anyaga
Szál átméró´

1800 mm
11
285 mm
42 kg
Polipropilén
2.7 mm

600 mm
11
285 mm
13 kg
Polipropilén
2.7 mm

www.broomate.com
Az esteleges mobil internetes oldalak
használatával felmerüló´ költségek az
Ön mobilszerzó´désétó´l függ.
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02/13. A változás jogát fenntartjuk!

További információ és
termék bemutató videó itt:

