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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Este soluţia rapidă pentru curăţenia în depozite, fabrici mici, parcuri auto,

magazine de retail, mall-uri, şcoli, hoteluri, clădiri de birouri, staţii de

autobuz/tren şi centre pentru convenţii.

Cadrul solid rezistent la coroziune face ca această maşină de măturat să

fie foarte fiabilă şi robustă. Acest lucru, în combinaţie cu mătura principală

şi cea laterală, fac ca această maşină de măturat să fie extrem de

eficientă şi de 5 ori mai rapidă decât mătura clasică, ceea ce contribuie la

economii de timp şi costuri. În plus, containerul este foarte uşor, este solid

şi este dotat cu mâner pentru a putea fi golit mai uşor.

Maşina de măturat SM800 vă menţine spaţiile prezentabile fără prea multe

eforturi.

• Sistemul de ínláturare cu douá máturi oferá randament exceptional la

máturarea resturilor mari

• Máner ergonomic mare cu suprafatá moale pentru a manevra uşor

aparatul

• Rot¡ de directie duale frontale ín spatele máturilor laterale, astfel cá se

aflá íntotdeauna pe suprafata máturatá

• Rot¡ mari care nu lasá urme, care íl fac uşor de ímpins ş¡ extrem de

manevrabil

• Cadru solid rezistent la coroziune

• Container mare de 34 litri

• Simplu din punct de vedere mecanic, practic nu necesité íntretinere

SM800 este un aparat de máturat operat manual ideal pentru spat¡¡ restránse sau zone aglomérate. SM800 colecteazá hártie, frunze - chiar şi

şuruburi mici, cuie, buloane, conserve, dopuri şi tigari, etc., atát ín exterior, cát şi ín interior.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required
SM 800

Mătură laterală

MĂTURĂ LATERALĂ 1463623000 1 ●

Mătură cil.

TRUSĂ MĂTURĂ PRINCIPALĂ 1465201000 2 ●

Model SM 800

Ref. no. 9084801010

PRODUCT FEATURES

Mâner pliabil pentru transport ●

Roţi mari şi mâner convenabil ●

Container pentru colectarea resturilor ●

Maner ajustabil ●

Mâner moale ●

No tool broom adjustment ●

Maşini de măturat SM800



Maşina de măturat eficientă, manuală, care contribuie la economii de timp şi costuri

Toate informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

16238

Technical specifications SM 800

Sursă de alimentare motor Manual

Rata productivităţii 1 mătura laterală teoretică/efectivă (m²/h) -

Rata productivităţii 2 mături laterale teoretică/efectivă (m²/h) 3360/1680

Lăţime utilă cu 2 mături laterale (mm) 840

Volum container (l) 34

Diametru mătură laterală (mm) 260

Mătură principală (mm) 450

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 130x84x103

Greutate netă (kg) 16

Greutate funcţională (kg) 16

Greutate expediere (kg) 21,4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
SM 800

Mătură laterală

MĂTURĂ LATERALĂ 1463623000 1 ●

Mătură cil.

TRUSĂ MĂTURĂ PRINCIPALĂ 1465201000 2 ●

Maşini de măturat SM800


