
PROFESJONALNE ZAMIATARKI GHIBLI&WIRBEL

DSM (System podwójnych 
szczotek)

Duży pojemnik na śmieci
Regulowana 

boczna 
szczotka

Kompaktowa 
i łatwa w prze-
chowywaniu

Zamiatarka HS M 80 to urządzenie idealne do czyszczenia powierzchni nawet do 1000 m² 
dzięki szerokości czyszczenia 800 mm. Zbiera nie tylko małe śmieci takie jak papier, wióry 
z metalu, piasek, kapsle czy liście ale także bardziej masywne odpady jak puszki po napojach 
czy plas�kowe kubki. HS M 80 to idealny wybór do zamiatania podjazdów, ogrodów, 
obiektów sportowych czy części wspólnych przy budynkach wielorodzinnych. Po skończonej 
pracy można ją łatwo przechowywać dzięki kompaktowym wymiarom i możliwości złożenia. 

HS M 80 

Boczna 
szczotka

Dźwignia 
mechanicznej 

trakcji

Mocna 
stalowa rama

Ręczny 
otrząsacz filtra

Ergonomiczne 
oraz regulowa-

ne siedzisko

Szybki dostęp 
do najważniej-

szych części

HS MT 80 to praktyczna i solidna zamiatarka zapewniająca maksymalną wydajność, idealna 

dla małych oraz średnich powierzchni tak jak stacje paliwowe, małe zakłady produkcyjne, 

salony samochodowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wiele innych. Duża szerokość czyszczenia 

(780mm) gwarantuje doskonałą jakość zamiatania dzięki wydajności 3120 m²/h, 

Mechaniczna trakcja pozwala na zmianę prędkości która jest aktywowana bezpośrednio 

dźwignią na kierownicy co zapewnia komfortową pracę. 

HS MT 80 

Główne funkcje 
na panelu 
kierownicy

Zwrotna – 
promień skrętu 
jedynie 190 cm

Opcjonalna 
lewa boczna 

szczotka

Boczny 
system ssący

Ergonomiczne 
regulowane 

siedzisko

Tylne koło 
niezostawiające 

śladów

HS R 110 to kompaktowa, siodłowa zamiatarka idealna dla średnich i dużych powierzchni. 

Duża szerokość czyszczenia (860 mm) gwarantuje doskonałą jakość zamiatania dzięki 

wydajności 6050 m²/h: Trzy filtry kardridżowe, łatwe w czyszczeniu dzięki elektrycznemu 

otrząsaczowi. Maszyna posiada także system ssący umieszczony po prawej stronie maszyny, 

który eliminuje wzbijanie się pyłu podczas pracy i zapewnia bezpieczną pracę operatorowi. 

Główne funkcje maszyny wybierane są z panelu na kierownicy.

HS R 110 
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PROFESJONALNE ZAMIATARKI GHIBLI&WIRBEL

ZAMIATARKI

DANE TECHNICZNE

Szerokość czyszczenia 

Wydajność

Zasilanie

Moc

Napęd

IP code 

BATERIE

Baterie (2 szt.)

Czas pracy

Wymiary przegrody na baterie 

SZCZOTKI

Dłogość głównej szczotki

Średnica bocznej szczotki 

NAPĘD

Silnik

Prędkość

Maksynalne pochylenie

SSANIE / FILTROWANIE

Silnik

Silnik głównej szczotki

Silnik bocznej szczotki

Poziom hałasu

Typ filtra 

Pow. filtrowania - otrząsacz filtra

Pojemnik na odpady

Pozycja pojemnika

Opróżnianie pojemnika

Waga (bez baterii)

Wymiary

HS M 80

800

2800 - 1680

manualny

40

tył

manualne

14

800x660x33

mm 

m²/h

bateria

W

-

IP

12V

h min.

mm 

mm 

mm 

W

km/h

%         

W

W

W

dB(A)

-

m²

l

kg

mm

HS M 80

Akcesoria w cenie maszyny

Główna szczotka

Boczna szczotka prawa / lewa 

symbol

40.0250.00

40.0251.00

HS MT 80

510 - 780

3120

12V

280

mechaniczny

20

105 Ah

4 h i 30 min.

170x350x270 

510 

390

---

   km/h     4

18

---

280

---

<70

papier 

2,25 - manualny

40

tył

manualne

62

1285x750x965

HS R 110

624 - 860

6050

24V

940

trakcja

20

105 Ah

2 h i 30 min.

450x400x270 

624 

390 

400

6,5

10

180

300

60

71

papier 

3 - elektryczny

50

tył

manualne

185

1240x885x112

HS R 110 

Akcesoria w cenie maszyny

Szczotka główna

Prawe ramie boczna (szczotka w zest.)

Elektroniczny system otrzepywania

Papierowy filtr kartridżowy 

Podnoszona klapa 

Akcesoria opcjonalne

Szczotka główna z polipropylenu

Szczotka boczna ze stali mieszanej

Lewe ramie boczne (szczotka w zest.) 

Poliestrowy filt kartridżowy

Przednie koło nie zostawiające śladów

Licznik motogodzin 

symbol

40.0257.00

---

---

39.0256.00

---

40.0258.00

40.0256.00

96.0173.00

37.0257.00

28.0045.00

34.0631.00

HS MT 80

Akcesoria w cenie maszyny

Szczotka główna z polipropylenu

Prawe boczne ramie (szczotka w zest.)

Panel papierowy filtrujący

Ręczny otrząsacz filtra

Akcesoria opcjonalne

Szczotka główna z włókna naturalnego

Szczotka główna nylonowa 

Szczotka boczna ze stali mieszanej

Poliestrowy panel filtrujący

symbol

40.0253.00

---

39.0254.00

---

40.0254.00

40.0255.00

40.0256.00

39.0255.00


