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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Moderntech Sp. z o.o.
09-500 Gostynin,
Gorzewo, ul. Kruk 4a ,
Poland
Contact person
SYLWIA KACZMARSKA
sylwia@moderntech.pl
Phone: sylwia@moderntech.pl
www.moderntech.pl

Description of the contract
ZAMIATARKA ZML180 - szerokość zamiatania 180 cm Maszyna, która sprawdzi się
idealnie w utrzymaniu czystości dużych powierzchni: asfaltowych, betonowych,
kostki brukowej, posadzek przemysłowych, dróg dojazdowych do placów budynków
itp. Zamiatarki znajdą zastosowanie w branży komunalnej, budowlanej oraz
rolniczej. Stanowią znakomite uzupełnienie osprzętu do ładowarek teleskopowych,
koparko-ładowarek oraz ciągników rolniczych wszystkich marek. Zalety: Różne
szerokości zamiatania od 1200 do 2400 mm. Możliwość doposażenia zamiatarki w
zraszacz-pojemnik na wodę. Zwarta sztywna budowa. Istnieje również możliwość
dostosowania do każdego rodzaju ładowarki, wózka widłowego (opcja ta wymaga
dopłaty). Duży zakres regulacji kąta zamiatania, w standardzie jest to sterowanie
mechaniczne. Szybka i łatwa wymiana zużytych szczotek. Szczotki o średnicy
600mm – szczotki tworzywo sztuczne. Może służyć jako odśnieżarka. Po zakończeniu
pracy zamiatarkę można unieść co zapobiega odkształcaniu się szczotki.

Supplementary information
ZAMIATARKA ZML180 - szerokość zamiatania 180 cm Maszyna, która sprawdzi się
idealnie w utrzymaniu czystości dużych powierzchni: asfaltowych, betonowych,
kostki brukowej, posadzek przemysłowych, dróg dojazdowych do placów budynków
itp. Zamiatarki znajdą zastosowanie w branży komunalnej, budowlanej oraz
rolniczej. Stanowią znakomite uzupełnienie osprzętu do ładowarek teleskopowych,
koparko-ładowarek oraz ciągników rolniczych wszystkich marek. Zalety: Różne
szerokości zamiatania od 1200 do 2400 mm. Możliwość doposażenia zamiatarki w
zraszacz-pojemnik na wodę. Zwarta sztywna budowa. Istnieje również możliwość
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dostosowania do każdego rodzaju ładowarki, wózka widłowego (opcja ta wymaga
dopłaty). Duży zakres regulacji kąta zamiatania, w standardzie jest to sterowanie
mechaniczne. Szybka i łatwa wymiana zużytych szczotek. Szczotki o średnicy
600mm – szczotki tworzywo sztuczne. Może służyć jako odśnieżarka. Po zakończeniu
pracy zamiatarkę można unieść co zapobiega odkształcaniu się szczotki.

Purchasers from abroad
Chorwacja
Dania
Słowacja
USA
Białoruś
Ukraina
Belgia
Luksemburg
Wielka Brytania
Czechy
Polska
Niemcy
Norwegia
Rumunia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry

CPV
Other community, social and personal services
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Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
23.02.2020

Valid from
27.08.2019

Industries
Handel
Produkcja pozostałych maszyn
Maszyny ogólnego przeznaczenia
Maszyny i urządzenia

Purchasers from abroad
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