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STIHL KG 770 ZAMIATARKA
RĘCZNA 48600194706 (STIHL
KG 770)
Cena brutto

1 799,00 zł

Cena netto

1 462,60 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

STIHL KG 770

Opis produktu

STIHL KG 770 ZAMIATARKA RĘCZNA do profesjonalnych zastosow
większych powierzchniach.

ań na

Zamiatarka STIHL KG 770 jest przeznaczona do zastosowań profesjonalnych do powierzchni 1.500 m². Dzięki
systemowi zamiatania MultiClean można usunąć różne rodzaje zabrudzeń czy odpadów, a nawet puszki po napojach.
Zamiatarka STIHL KG 770 została wyposażona w dodatkowy walec zamiatający, boczne szczotki i uchwyty dzięki
któremu usuną nawet najdrobniejszy kurz oraz pozwalają na pracę przy krawężnikach i ścianach.
Duży pojemny zbiornik (50 l).

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe
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STIHL MultiClean PLUS
System zamiatania STIHL MultiClean PLUS jest stosowany w zamiatarkach
STIHL KG 770 i KGA 770, dzięki dodatkowemu walcowi zamiatającemu pozwala
usunąć nawet najdrobniejszy kurz. Dwie szczotki talerzowe zbierają odpady i
kierują je bezpośrednio do pojemnego zbiornika. Boczne szczotki i uchwyty
gwarantują bezproblemowe usunięcie brudu zalegającego przy ścianach czy
krawężnikach.

Szeroki zakres zastosowań zamiatarki
Centralna regulacja wysokości zapewnia dopasowanie zamiatarek do różnych
podłoży. Boczne szczotki i uchwyty gwarantują bezproblemowe usunięcie
brudu zalegającego przy ścianach czy krawędziach.

Trwałe materiały
I zamiatają, zamiatają, zamiatają...Zamiatarki STIHL wytwarzane są z trwałych
i wytrzymałych materiałów, aby spełnić najwyższe normy jakości firmy STIHL.
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Przekładnia nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych, a w modelach
STIHL KG 770 i KGA 770 chroni ją dodatkowa osłona.

Duży pojemnik
Pojemnik o pokaźnych rozmiarach jest w stanie pomieścić sporo zebranych
odpadów, ale zajmuje niewiele miejsca.

Zamiatanie bezpyłowe
Podczas pracy nie kurzy się! Listwa uszczelniająca i dwa piankowe filtry
powietrza w modelach STIHL KG 770 i KGA 770 zatrzymują nawet
najdrobniejsze zabrudzenia.

Filtry powietrza
W porównaniu do innych systemów filtrów, filtry powietrza stosowane w
zamiatarkach zatrzymują nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. Podwójny
filtr można łatwo wyciągnąć i wyczyścić.
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Boczne szczotki i uchwyty
Pozwalają na zbieranie odpadów przy ścianach czy krawężnikach. Ułatwia to
dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Ergonomiczny uchwyt
Dzięki odpowiednio wyprofilowanemu uchwytowi praca zamiatarką jest bardzo
komfortowa i ergonomiczna. Możliwość zmiany położenia uchwytu pozwala na
optymalne dopasowanie zamiatarki do użytkownika. Możliwość
przechowywania w pionie ułatwia przechowywanie i transport.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego
oraz zmian cen.

Dane Techniczne
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Dane techniczne
Szerokość robocza cm
Pojemność zbiornika l
Ciężar kg
Powierzchnia do ... m²

Wartość
77
50
13
1.500

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego
oraz zmian cen.

INSTRUKCJA

INSTRUKCJA STIHL KG 550 KG 770
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