KM 80 W G
Całoroczne urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w walcową szczotę czołową, trakcję
jezdną i mocny, benzynowy silnik Honda.
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Regulowana wysokość szczotki głównej
Łatwa regulacja nacisku szczotki walcowej.
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Pług do zgarniania śniegu – do prac zimą
Sprężynowy system składania pługu zapobiegający jego uszkodzeniu
po wejściu w kontakt z przeszkodą np. dużym kamieniem.

Umożliwia odpowiednie ustawianie wysokości szczotki względem
zamiatanego podłoża w miarę jej ścierania się lub w celu dopasowa-
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Cztery możliwe ustawienia pługu.

nia do rodzaju, stopnia twardości i nierówności podłoża.
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Regulacja kąta położenia szczotki
Regulowana szczotka daje możliwość zamitania w trzech kierunkach:
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do przodu, na prawą lub na lewą stronę. Po ustawieniu szczotki w
wybranym kieruknu można ją zablokować.



Zbiornik na śmieci
Przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń. Mobilny dzięki zastosowaniu przednich rolek.



Zbiornik jest łatwy w montażu (nie wymaga w tym celu stosowania

Podobną regulację kąta pracy posiada montowany opcjonalnie pług

narzędzi). Można go łatwo dopasować do wysokości ścierającej się

do zgarniania śniegu.

szczotki.
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KM 80 W G

 Całoroczne użytkowanie

Dane techniczne
1.335-500.0

Numer katalogowy

4039784703254
Moc napędu

kW

2,6

Wydajność teoretyczna

m²/h

1680

Szerokość robocza

mm

800

Ciężar

kg

70

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

1410 × 800 × 1060

Wyposażenie standardowe
Regulowana szczotka główna
Składany uchwyt prowadzący
Szuflowa metoda zamiatania
Jazda do przodu
Napęd jezdny

 Objęte dostawą.
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4-suwowy silnik benzynowy / Honda

Napęd

Akcesoria dla KM 80 W G
1.335-500.0

1

Numer katalo- Instalacja z
gowy
zakładu

Długość/
Szerokość

Cena

Opis

Walcowe szczotki - standard
Standardowa szczotka walcowa,
300 mm

300 mm

Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie. Odpowiednia także do zamiatania śniegu, do stosowania 
na wszystkich powierzchniach.

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

1 6.963-108.0

Akcesoria dla KM 80 W G
1.335-500.0
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2

Numer katalo- Instalacja z
gowy
zakładu

Cena

Opis

Pozostałe zestawy montażowe
Pług śnieżny do KM 80 W

1 2.851-446.0

Montowany na sprężynie, z regulowanymi płozami.



Zbiornik zanieczyszczeń do KM 80
W

2 2.851-569.0

Pojemny zbiornik na zanieczyszczenia, łatwy w montażu.



 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

