
Made
in
Germany

Colly 800

30

2 x 6000

980 x 850 x 390

750 x 400

800

300

254

19

50079

Dane techniczne

Napęd Ręczny

Wydajność powierzchni 2000 m²/h przy 2,5 km/h

Pojemność pojemnika na śmieci Litrów

Filtr powietrza odlotowego mm²

Wymiary D / S / W mm

Wymiary w pozycji stojącej mm

Zasięg roboczy (z 2 szczotkami bocznymi) mm

Średnica kół napędowych Ø mm 

Średnica wałka szczotki Ø mm

Masa kg

Nr art.

NOWA ZAMIATARKA RĘCZNA
KRÄNZLE COLLY 800

Perfekcyjna czystość w pomieszczeniach i na zewnątrz

Do wyczerpania zapasów • Transport i termin dostawy na zapytanie • Płatność zgodnie z ustaleniami • Pomyłki zastrzeżone • Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie

DANE TECHNICZNE KRÄNZLE COLLY 800
Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia

SPRZEDAWCA UDZIELI PAŃSTWU INFORMACJI
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www.kraenzle.pl www.kraenzle.pl

Kränzle Polska Sp. z.o.o.

ul. Na Skraju 30
02-197 Warszawa

Telefon:  +48 22 587 05 50
Telefaks: +48 22 674 00 91

biuro@kraenzle.com.pl

Josef Kränzle GmbH & Co. KG | Rudolf-Diesel-Straße 20 | 89257 Illertissen | Germany
Phone: +49 (0) 7303 96 05-0 | Fax: +49 (0) 7303 96 05-670 | sales@kraenzle.com
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WBUDOWANY MECHANIZM WOLNEGO KOŁA 

Podczas jazdy do przodu wałki szczotek i szczotki boczne 
są napędzane. Kiedy zamiatarka Kränzle Colly 800 porus-
za się do tyłu, aktywowany jest mechanizm wolnego koła, 
w wyniku czego wałki szczotek i szczotki boczne nie są już 
napędzane. 

Gwarantuje to, że zmieciony materiał pozostanie w  
pojemniku.

ŁATWE OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA ŚMIECI 

Pojemnik na śmieci zamiatarki Kränzle Colly 800 można 
łatwo wyjąć w celu opróżnienia. Praktyczny uchwyt do 
przenoszenia pozwala uniknąć kontaktu ze zmiecionym 
materiałem.

Pojemnik na zmieciony materiał jest tak skonstruowany, 
że można odstawić go w pozycji pionowej.

MAŁO MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA 

Dzięki kompaktowej konstrukcji zamiatarka ręczna  
Kränzle Colly 800 oferuje więcej powierzchni użytkowej. 
Kilka ruchów wystarczy, aby schować ją w sposób zajmu-
jący mało miejsca: Wystarczy złożyć uchwyt do prowadze-
nia i ustawić zamiatarkę Colly 800 pionowo.

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE 

Wysokość bocznych szczotek zamiatarki Kränzle Colly 800 
można regulować bezstopniowo i w razie potrzeby  
podnieść indywidualnie do góry. 

Długie włókna szczotek bocznych zapewniają perfekcyjną 
czystość również w trudnych miejscach, np. przy  
krawężnikach. 

PERFEKCYJNE REZULTATY CZYSZCZENIA 

Poruszająca się swobodnie zamiatarka Kränzle Colly 800 
dzięki podwójnemu zestawowi szczotek (na zmianę  
twarde i miękkie włókna) niezawodnie zbiera pył,  
niedopałki papierosów, liście, drobne elementy z tworzy-
wa sztucznego i części metalowe do dużego pojemnika 
na śmieci. 

INNOWACJA NA CAŁEJ LINII
Perfekcyjna czystość przy użyciu zamiatarki Kränzle Colly 800

ZALETY KRÄNZLE COLLY 800
Nowoczesne wzornictwo i komfortowe czyszczenie

Elastyczne możliwości zastosowania bez dużego nakładu siły pozwalają na użycie zamiatarki ręcznej Kränzle Colly 800 
do czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz, zapewniając stale perfekcyjne rezultaty czyszczenia.

Chodniki, wjazdy i tarasy można oczyścić z brudu szybko i dokładnie. 
Również w gospodarstwach rolnych, warsztatach, zakładach rzemieślniczych i podczas sprzątania budynków wszystkie  
powierzchnie zamiatane są do czysta. Efektywna zamiatarka Kränzle Colly 800 jest łatwa w obsłudze, ergonomicznie  
zaprojektowana i zamiata niemal bezpyłowo, nawet w trudno dostępnych narożnikach i przy krawędziach.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WYPOSAŻENIA 

  Wykonana na zasadzie śmietniczki
  Ergonomiczna i łatwa w obsłudze
  Komfortowe, szybkie i delikatne dla pleców zamiatanie dzięki

     bezstopniowej regulacji uchwytu do prowadzenia
  Czyszczenie bez kontaktu z zanieczyszczeniami
  Łatwe manipulowanie odpornym na uderzenia  

    pojemnikiem na śmieci i jego opróżnianie
  Składane szczotki boczne z bezstopniową regulacją wysokości
  Duże koła z oponami z naturalnej gumy dla 

     optymalnego przenoszenia obciążenia
  Ułożone gwiaździście twarde i miękkie włókna szczotek
  Komfortowy uchwyt do przemieszczania z możliwością regulacji wysokości

Oszczędność miejsca dzięki składan-
emu uchwytowi transportowemu


