
dla wózków widłowych, podnośników, traktorów, ciężarówek...

ZAMIATARKA GRUNIG -
OSPRZĘT DLA TWOJEJ
MASZYNY

N I E M I E C K A  J A K O Ś Ć

Konstrukcja zamiatarki GRUNIG odzwierciedla filozowię naszej firmy: mocny i trwały
szkielet, efekltywne i łatwe w obsłudze produkty, intuicyjna i ekonomiczna praca. 
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Nasze urządzenia mogą być stosowane

zarówno wewnątrz hal, jak i na placach

zewnętrznych. Dokładne i wydajne

czyszczenie zabrudzonego bruku,

zabłoconych posadzek betonowych,

asfaltowych lub syntetycznych - na tym

znamy się jak nikt!, .

PRACA W HALI I NA

ZEWNĄTRZ

Mechanizmy zamiatające marki GRUNIG 

 można wykorzystać np. do usuwania

drobnego pyłu, liści,drewna, szkła, metalu i

resztek papieru - a to wciąż nie wszystko.

SZEROKA GAMA

ZASTOSOWAŃ

Śmiało możemy powiedzieć, że wydajność

operacyjna naszych zamiatarek nie ma

sobie równych. W pełni zamknięte modele

GSX działają praktycznie bezpyłowo, a w

zależności od pojazdu transportowego

można opróżnić zamiatarkę  bezpośrednio

do wysokiego pojemnika na śmieci lub do

wywrotki (seria GSX).

BEZPYŁOWA PRACA

Posiadasz już wózek widłowy, ładowarkę,

ciągnik, mini koparko-ładowarkę?

Rozszerzając funkcje swojego

zewnętrznego sprzętu o zamiatarkę Grunig  

zyskasz zupełnie nowe  zastosowanie dla

swoich maszyn. 

DUET IDEALNY



Montaż i demontaż urządzenia z
pojazdu w kilka sekund
Napędzane hydraulicznie
Wytrzymała i trwała konstrukcja
Kompatybilne z układem
hydraulicznym praktycznie dla
każdego pojazdu transportowego
Dostępne również z silnikiem Diesla
lub silnikiem benzynowym do
niezależnego działania układu
hydraulicznego pojazdu
Łatwa obsługa wszystkich funkcji
maszyny zamiatającej z pojazdu
Całkowicie zamknięta komora
zamiatania
Bezpyłowa praca
Wydajność czyszczenia do 32 000
m2 na godzinę
Nadają się zarówno do pracy w hali,
jak i na zewnątrz
Uniwersalne do wszystkich
rodzajów czyszczenia - od drobnego
kurzu po ciężkie zanieczyszczenia
Opcja opróżnienia bezpośredniego
do pojemników na odpady
Możliwość regulacji prędkości
obrotowej szczotki
Samodzielne zawieszenie miotły w
celu zapewnienia optymalnego
kontaktu z podłożem
Małe wymagania konserwacyjne
Kompensacja pionowa między
nośnikiem, a zamiatarką

Cechy zamiatarek serii GSX (ze
zintegrowanym pojemnikiem na
śmieci): 

 Blacha ochronna dla
szczotki
Dodatkowe miotły
zagarniające (lewa lub
prawa)

Nadają się również do
odśnieżania

Cechy szczególne serii GSW
(bez pojemnika na śmieci):

 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Hydraulicznie sterowana
szczotka boczna; urządzenie
zraszające (mgiełka wodna)

ze zbiornikiem o pojemności
100 litrów; zewnętrzne
zasilanie hydrauliczne za
pomocą silnika
benzynowego lub diesla;

dodatkowy system
redukujący spaliny z
wymiennymi filtrami (*);

bardzo duży pojemnik na
odpady; specjalne kolory;

szczotka wykonana ze 100%

stali lub 100% polipropylenu;

specjalne projekty. 

(*) dostępne tylko dla serii
GLX. 
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