
Broomate® modellek Minimate Midimate Maximate Megamate

Cikkszám 0004APR120 0004APR180 0004APR240 0004APR300

Szélesség (A) 1200 mm 1800 mm 2400 mm 3000 mm

Mélység (B) 706 mm 706 mm 706 mm 706 mm

Magasság (C) 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm

Villa felfogatás szélessége (D) 180 mm (170) 180 mm (170) 180 mm (170) 180 mm (170)

WP 210 WP 210 WP 210 WP 210

Villa felfogatás magassága (E) 1060 mm 1060 mm 1060 mm 1060 mm

Villa felfogatás hosszúsága (F) 80 mm (75) 80 mm (75) 80 mm (75) 80 mm (75)

Villa felfogatás közötti méret (G) 656 mm 656 mm 656 mm 656 mm

Acéllemez vastagsága 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Acélszerkezet mino"sége Horganyzott Horganyzott Horganyzott Horganyzott

Léckefék száma 8 11 11 11

Súly 95 kg 157 kg 260 kg 337 kg

Kefeszál anyaga vörös PP vörös PP vörös PP vörös PP

Adapterek és opciók

Targonca adapter (170x70) • • • •
Targonca adapter széles villához (210x70) O O O O

Adapter targoncához és kanalas rakodóhoz O O O O

Adapter targoncához és minirakódóhoz O O O O

Adapter targoncához és EURO kerethez O O O O

Adapter targoncához és 3 pontos felfogatáshoz O O O O

Tárolási keret • • • •
Jelzo"oszlop készlet O O O O

Speciális adaptere Kérésre Kérésre Kérésre Kérésre

Csomagolás • • • •
Cserélheto" kefe készle Egység Egység Egység Egység

0004APR034 11db-os léckefe készlet (580x285) – – 1 2

0004APR017 8db-os léckefe készle (1200x285) 1 – – –

0004APR013 11db-os léckefe készlet (1820x285) – 1 1 1

Súly 20 kg 41,25 kg 55 kg 68,75 kg

• Alapfelszereltség    O Opció

Az Ön közvetlen kapcsolata: egyéni szaktanácsadás, ingyenes tesztelés és ajánlatadás:

Tel: +49 6451 588 0
E-mail: broomate@osborn.de
Web: www.broomate.com (alkalmazás videóval)

Professzionális tisztító megoldások
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Osborn International GmbH
Ringstrasse 10 • 35099 Burgwald • Németország • www.osborn.com

Az Ön viszoneladója:

6500 Baja, Szegedi út 147.     Telefon: 79/525-400    Fax: 79/520-411     www.axial.hu6500 Baja, Szegedi út 147.     Telefon: 79/525-400    Fax: 79/520-411     www.axial.hu

6500 Baja, Szegedi út 147.     Telefon: 79/525-400    Fax: 79/520-411     www.axial.hu



Professzionális tisztító megoldásokA termelési létesítményekben, mezo"gazdasági épületekben vagy az újrahasznosító és hulladék-

kezelo" telepeken sok olyan terület van, amit folyamatosan tisztán kell tartani. Az Osborn által 

kifejlesztett seprési technológia szakszeru" és olcsó megoldást kínál erre a problémára.

Osborn Broomate® kiváló mino"ségu" egyedi léckefébo"l és egy szilárd 5mm-es horganyzott acél-

szerkezetbo"l áll. Termékünk sokféle ipari vagy mezo"gazdasági jármu"re szerelheto", mindenféle 

nehéz törmelék, so"t még folyadék seprésére is alkalmas. Nem tartalmaz forgó vagy elektromos 

alkatrészeket. Csak szerelje fel a sepru"t jármu"vére, és már söpörhet is.

Broomate® – Ahogyan ma sepernek!

Különbözo" feszerelési leheto"ségek
• Gyorsan és könnyen felszerelheto" majdnem minden jár-

mu"re az adapterek széles választékának köszönheto"en.

Egyszeru" alkatrészcsere:
• A léckefék cseréje pillanatok 

alatt megoldható. 

• Egyszeru" ki- és behelyezés. 

Egyszeru" tárolás:
• A tartókeretnek köszönheto"en 

megelo"zheto" a kefeszálak elhajlása 
a tárolás alatt.

Elso" a biztonság
• Nincsenek forgó alkatrészek, 

láncok és motrok. 

• Nincs zaj és por.

Környezetbarát
• Minden alkatrésze újrahasznosítható. 

• Nincs szükség motorolajra, üzem-
anyagra, nincs áramfogyasztás.

Soklodalú
• Kiváló tisztító képessége 

alkalmassá teszi különbözo" 
szennyezo"dések és nehéz törmelék 
(pl. kavics, homok, iszap és hó), 
valamint folyadék eltakarítására. 

• Kétirányú - oda-vissza söpör..

Hosszú élettartam
• Legalább 800km hosszú szakasz feltakarítására képes. 

 További infromáció 
és termék videó itt:

www.broomate.com
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Kiváló tisztító képessége 
alkalmassá teszi különbözo"alkalmassá teszi különbözo"alkalmassá teszi különbözo

dések és nehéz törmelék 
(pl. kavics, homok, iszap és hó), 
valamint folyadék eltakarítására.
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Hosszú élettartamHosszú élettartam
• Legalább 800km hosszú szakasz feltakarítására képes.Legalább 800km hosszú szakasz feltakarítására képes.

Nem igényel karbantartást
• Egyszeru"en és költséghatékonyan tisztít. 

• Nincs hidraulika, motor, nincsenek 
forgó és elektromos alkatrészek. 

• Könnyen tisztítható 
vízzel vagy go"zzel.

Robosztus
• 5 mm-es horganyzott 

acélszerkezet, villa-hüvely 
és tartókeret.
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