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Tomasz Kurzacz Zamiatarki to jedne z nielicznych urządzeń, 

które występują w wersjach od bardzo małych, 

ręcznych urządzeń aż po te zainstalowane na podwo-

ziu samochodu ciężarowego, przystosowane do pracy 

w przedsiębiorstwach komunalnych przy utrzymaniu 

czystości na ulicach. Nas szczególnie interesują te 

urządzenia, które będą przydatne w przemyśle.

Urządzenia takie można podzielić na trzy podsta-

wowe rodzaje: ręczne bez napędu, zamiatarki ręczne 

z napędem, zamiatarki przemysłowe z miejscem dla 

operatora.

Zamiatarki ręczne bez napędu to urządzenia 

pchane, przypominające nieco popularne kosiarki do 

trawników. Są one poręczne, niezawodne dzięki bardzo 

prostej konstrukcji, a napęd obrotowej szczotce za-

pewniają koła pchanego urządzenia przez odpowied-

nią przekładnię (zwykle pasową).

Zamiatarki prowadzone wyposażone w napęd 

bateryjny lub rzadziej – spalinowy – mają obrotową 

szczotkę poruszaną przez silnik. W tej grupie mogą 

być niewielkie zamiatarki pchane lub poruszające się 

samodzielnie – silnik zapewnia obracanie się szczotki 

(lub szczotek) oraz przekazuje część mocy na koła 

napędowe.

Zamiatarki z siedziskiem operatora to większe 

urządzenia poruszające się dzięki silnikowi spalinowe-

mu lub elektrycznemu. Służą do czyszczenia dużych 

powierzchni, w niektórych wersjach mogą pracować 

nie tylko na płaskich posadzkach, ale wyjeżdżać także 

poza hale.

Dla porządku należy wspomnieć o zamiatarkach, 

które są przystawkami do różnego rodzaju ciągni-

ków i nośników osprzętu. W tym przypadku napęd 

uzyskuje się z wałka ciągnika, a urządzenie nie może 

pracować samodzielnie. Takie urządzenia służą raczej 

do sprzątania terenu poza halami. Są także podobne 

zamiatarki z własnym napędem.

Zamiatarki ręczne
Są to proste urządzenia z napędem ręcznym. Szczot-

ka talerzowa lub walcowa napędzana jest za pomo-

cą paska bezpośrednio od kółek pchanego urzą-

dzenia. Zatem od prędkości poruszania się osoby 

pchającej taką zamiatarkę zależy prędkość obrotowa 

szczotki (lub szczotek). Zamiatarki takie zwykle wy-

posażone są w pojemnik na zbierane śmieci, należą 

więc do zamiatarek tzw. zbierających.

Skuteczność takiego urządzenia zależy od rodzaju 

podłoża, zabrudzeń, które usuwamy oraz od prędkości 

operatora. W wielu przypadkach takie zgrubne po-

sprzątanie odpadów może być wystarczające. Wydaj-

ność takich urządzeń to zwykle 1500–1800 m2/godz.

Zamiatarki prowadzone z silnikiem
Zamiatarki prowadzone przez operatora wyposa-

żone w silnik spalinowy lub elektryczny (zasilany 

z akumulatora) to inna klasa urządzeń. Zwykle są 

to urządzenia mające kierownicę typu płaskiego 

z manetką umożliwiającą zmianę obrotów silnika. 

Mogą być wyposażone w pojemnik na zmiatane 

odpady – przede wszystkim są to zamiatarki ze 

szczotkami talerzowymi. W przypadku zamiatarek 

z czołową szczotką walcową śmieci są odsuwane na 

bok, gdyż walcowa szczotka jest umieszczona pod 

pewnym kątem w stosunku do toru poruszania się 

urządzenia. 

Wydajność takich urządzeń to od 2 do ok. 5 tys. m2 

na godzinę. Spotyka się urządzenia o większej wydaj-

ności – osiągają one wydajność rzędu 10 tys. m2/godz.

Zamiatarki samojezdne
Zamiatarki samojezdne są wyposażone w siedzisko 

dla operatora. Są to najwydajniejsze zamiatarki, 

Zamiatarki przemysłowe

Zamiatarki świetnie sprawdzają się w przemyśle przy 
utrzymaniu czystości w halach. Są znacznie wydajniejsze 
od miotły i szufelki, pozwalają sprzątać śmieci i odpady 
produkcyjne różnego pochodzenia.

Źródło: Janser
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zwłaszcza że są wyposażone w pojemnik na zbierane 

odpady. Mogą być wyposażone w systemy odkurzają-

ce/odsysające, dzięki czemu czyszczenie jest jeszcze 

bardziej skuteczne. W takim przypadku stosuje się 

odpowiednie filtry, zapobiegające wyrzucaniu pyłu 

na sprzątaną powierzchnię i jednocześnie separują-

ce większe odpadki, które wpadają do zasobnika.

Urządzenia takie mają po kilka szczotek – np. po bo-

kach zgarniające szczotki talerzowe, a pod podwoziem 

– szczotkę walcową. Taka konstrukcja zapewnia możli-

wość wygarnięcia śmieci z miejsc trudniej dostępnych 

(np. przy ścianach) bez obawy o uszkodzenie urządzeń 

czy sprzętów, przy których pracuje zamiatarka. 

W dużych urządzeniach stosuje się przekładnie 

mechaniczne lub hydrauliczne do przenoszenia napę-

du a także instaluje się hydrauliczne wspomaganie do 

opróżniania zasobnika ze śmieciami. 

Na co warto zwrócić uwagę kupując 
zamiatarkę?
Zamiatarki są sprzętem bardzo wygodnym, ale za-

awansowane modele mogą kosztować nawet kilkaset 

tys. zł. Warto zatem dokładnie przemyśleć zakup, 

skonsultować się z fachowcem i skorzystać z kilku 

porad, które ułatwią wybór.

Decydując się na kupno powinno się zwrócić uwa-

gę na popularność danego modelu w Polsce lub przy-

najmniej blisko miejsca jej późniejszego użytkowania, 

a to ze względu na dostępność części. Do urządzeń 

popularnych części zamienne i eksploatacyjne są po-

wszechnie dostępne, w innych przypadkach możemy 

napotkać problemy.

Ważny jest dostępny i szybki serwis – w przypadku 

urządzeń wykorzystywanych w kluczowych miejscach 

firmy, które muszą być na czas oczyszczone, sprawny 

i dostępny serwis jest sprawą bardzo ważną.

Warto spojrzeć na materiał obudowy – z pewno-

ścią te wykonane z metalu lepiej zniosą ewentualne 

uderzenia, można je też łatwiej naprawić od tych 

wykonanych z tworzywa.

W przypadku konieczności transportu można 

zwrócić uwagę na składany uchwyt (dotyczy to zamia-

tarek prowadzonych). Dzięki temu urządzenie łatwiej 

zapakować do mniejszego samochodu.

Ważny jest też sposób opróżniania pojemnika 

z odpadami – usuwanie zanieczyszczeń z takiego 

pojemnika może być uciążliwe.

Ostatnia bardzo ważna sprawa – kwestia wytrzy-

małości szczotek. Zapewne te droższe będą bardziej 

wytrzymałe, choć reguły tu nie ma.

Rynek
W Polsce zamiatarki oferuje ok. 30 firm. Niektóre 

mają w ofercie szeroką gamę – od urządzeń ręcznych 

aż po zamiatarki samojezdne, natomiast niektóre – 

tylko kilka modeli.

Agapit oferuje zamiatarki prowadzone i samo-

jezdne firmy Comac. W ofercie znajduje się ponad 20 

modeli tych urządzeń w różnorodnych cenach.

Bema-pol proponuje urządzenia duże – przy-

stawki do ciągników, które dobrze sprawdzą się przy 

oczyszczaniu terenu. W ofercie ok. 15 rodzajów tych 

urządzeń.

B.H. BAS ma w ofercie ręczne zamiatarki Viper 

oraz STOLZENBERG, a także urządzenia prowadzone 

i samojezdne STOLZENBERG i LAVOR.

Cleanea ma w sprzedaży trzy modele z każdej 

kategorii urządzeń marki DUSTY.

Columbus to oferta 18 urządzeń w każdej kategorii 

dystrybuowane pod tą samą marką.

PHU Darpol ma w ofercie 15 zamiatarek przemysło-

wych prowadzonych oraz samojezdnych firmy RCM.

W DAWO znajdziemy urządzenia firm CLEANFIX 

oraz NILFISK. Są to urządzenia bateryjne i spalinowe. 

W uzupełnieniu – zamiatarka ręczna VIPER.

ERFOLG ma w ofercie zamiatarki marki DULEVO. 

Są to urządzenia prowadzone jak i samojezdne (w su-

mie 13 modeli). W ofercie są także zamiatarki uliczne. 

EURO-MOP proponuje ok. 30 modeli zamiatarek 

prowadzonych oraz samojezdnych firm IPC Gansow 

oraz Poli.

Firma FFM Polska jest autoryzowanym importe-

rem urządzeń do utrzymania czystości marki Fimap. 

Fimap jest producentem urządzeń czyszczących, do-

cenianych w profesjonalnym utrzymywaniu czystości 

i obecnym na rynku polskim od wielu lat. Specjali-

zuje się w produkcji takich urządzeń jak automaty 

myjące, automaty myjąco-zamiatające, zamiatarki do 

posadzek, odkurzacze profesjonalne i przemysłowe, 

szorowarki i polerki. Zamiatarki produkowane przez 

Fimap przeznaczone są do powierzchni od 10 do 

100 000 m2. Zamiatarki mają zróżnicowane napędy, od 

zamiatarek prowadzonych z napędem mechanicznym, 

poprzez zamiatarki z napędem bateryjnym, spalino-

wym benzynowym, hybrydowym, do zamiatarek do 

dużych powierzchni z napędem diesla lub Bi–Fuel 

(benzyna–gaz ).

Od 1996 roku firma Grizzly zajmuje się komplekso-

wym wyposażeniem przedsiębiorstw małych, średnich 

O wyborze modelu zamiatarki decyduje przede 
wszystkim powierzchnia oraz rodzaj pomieszczenia. 
Maszyna dobrana powinna być tak, aby zbiorniki 
wymagały jak najrzadszego opróżniania a jej wydaj-
ność powierzchniowa wystarczała na wysprzątanie 
optymalnego obszaru bez konieczności dodatkowego 
ładowania baterii. Powinniśmy także sprawdzić jakie 
są szerokości ścieżek sprzątania (np. odległości między 
regałami) – maszyna powinna zostać dobrana tak, aby 
swobodnie zawracała w danych warunkach. Sprawdze-
ni producenci zatrudniają doradców, którzy analizują 
wszystkie parametry na miejscu, podczas wizji lokalnej 
i dysponują programem kalkulującym parametry ma-
szyny, która najlepiej sprawdzi się w danym pomiesz-
czeniu.

Mateusz Brózda
Kierownik Grupy 
Produktów HAKO 
POLSKA

Dobór zamiatarek
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E oraz dużych w profesjonalne urządzenia sprzątające. 

W ofercie znajdują się wysokiej jakości maszyny 

czyszczące i sprzątające takich marek jak: Grizzly, 

Fiorentini czy Poli, których firma jest wyłącznym dys-

trybutorem na terenie Polski.

Geowell Polska ma w ofercie 5 modeli zamiatarek 

prowadzonych marki akio.

HAKO POLSKA to polski oddział niemieckiego 

holdingu, wiodącego producenta na rynku maszyn 

czyszczących. Zamiatarki Hako to maszyny skutecz-

nie usuwające pył, cząstki brudu a nawet lekki gruz. 

Maszyny zbierają zanieczyszczenia do zbiorników 

a zainstalowane w nich filtry zapewniają elimina-

cję pylenia w trakcie sprzątania na poziomie 99,5%. 

Szeroka gama modeli obejmuje małe ręczne zamia-

tarki, sprawdzające się przy sprzątaniu niewielkich 

powierzchni, poprzez zamiatarki prowadzone przez 

operatora wyposażone w napęd, które z powodzeniem 

zdadzą egzamin przy czyszczeniu hal produkcyjnych 

a nawet zewnętrznych placów, aż po zamiatarki 

z operatorem siedzącym. Te ostatnie dostępne są rów-

nież jako mniejsze i niezwykle zwrotne modele oraz 

jako większe maszyny o wydajności do 16 200 m2/

godz. (specjalistyczna maszyna PowerBoss Armadillo 

to nawet 25 100 m2/godz.). Oprócz wersji mających 

napęd na baterie, dostępne są również modele w wer-

sjach spalinowych i gazowych. Ładowanie baterii jest 

uproszczone – wystarczy zwykłe gniazdko elektryczne.

HECHT oferuje kilka modeli zamiatarek z dużą 

szczotką walcową z przodu urządzenia. Mogą one 

pracować także jako odśnieżarki.

Firma JANSER POLSKA funkcjonuje w ramach 

światowego holdingu firm Janser. Założona w Niem-

czech w 1961 roku przez Maxa Jansera jako firma 

handlowa, posiada obecnie oddziały w dziewięciu 

krajach europejskich oraz przedstawicielstwa w pra-

wie trzydziestu krajach na całym świecie. Produkcja 

odbywa się w czterech krajach. Katalog produktów to 

około 4000 pozycji asortymentowych. JANSER oferuje 

kilkanaście zamiatarek w każdej kategorii.

KAISER+KRAFT ma w ofercie głównie zamiatarki 

ręczne oraz kilka urządzeń prowadzonych z napędem 

elektrycznym.

Kärcher to jedna z większych firm obecnych na 

naszym rynku. Ma w ofercie kilkadziesiąt modeli urzą-

dzeń każdej kategorii (ręczne, prowadzone i samojezd-

ne). Mogą być wyposażone w silniki elektryczne lub 

diesla, są także urządzenia z silnikiem gazowym.

Kränzle Polska proponuje zamiatarki ręczne po-

przez sieć dealerską firmy.

Midor specjalizuje się w sprzedaży zamiatarek 

producentów takich jak FAWORYT, Stiga oraz Nilfisk. 

W ofercie głównie zamiatarki z dużą szczotką walco-

wą oraz ręczne. 

Nilfisk to kolejna znana firma zajmująca się pro-

dukcją i sprzedażą urządzeń czyszczących. W ofercie 

znajdziemy kilkanaście modeli zamiatarek w każdej 

kategorii. Największa oferta dotyczy urządzeń samo-

jezdnych.

P.P.H.U. „POLGARD” proponuje urządzenia marki 

tielbürger w każdej kategorii.

P.U.H Widlak ma w ofercie zamiatarki prowadzone 

oraz samojezdne marki BKF. W sumie jest to ponad 20 

modeli z linii Baby, Coral, Ruby oraz Amber.

Polsad Jacek Korczak oferuje zamiatarki hiszpań-

skiej firmy AUSA, które należy zaliczyć do urządzeń 

większych, typu komunalnego. Jednakże w ofercie są 

także urządzenia mniejsze  typu sweeper o wielkości 

pojemnika na odpady od 400 do 1250 litrów, wielkości 

pojemnika na wodę od 200 do 450 litrów oraz zawie-

szanym z przodu urządzeniem czyszczącym.

ProfiTech proponuje kilka zamiatarek – dwie ręcz-

ne, jedną prowadzoną oraz jedną samojezdną marki 

columbus.

W ofercie firmy STIHL znajdziemy 2 zamiatarki – 

ręczną oraz akumulatorową.

Stiga proponuje 3 modele zamiatarek ręcznych 

oraz jedną spalinową ze szczotką walcową czołową.

SYLPO oferuje kilkanaście modeli zamiatarek pro-

wadzonych i samojezdnych firmy IPC Gansow.

Starmix ma w sprzedaży kilka modeli zamiatarek 

ręcznych i akumulatorowych niemieckiej firmy Haga.

Talex jest producentem maszyn rolniczych i propo-

nuje kilka modeli dużych zamiatarek doczepianych do 

ciągnika rolniczego lub wózka widłowego. Są to duże 

urządzenia serii Eco Clean oraz Profi Clean. Wyposa-

żone są we własne silniki generatorowe. W ofercie jest 

także nietypowa zamiatarka szczotkowa serii WM.

TCS Polska jest wyłącznym importerem zamiata-

rek Tennant. W ofercie jest ok. 10 modeli urządzeń 

różnej wielkości. 

Przykłady zamiatarek
Zamiatarka ręczna KS 90 BM 60 (Janser)
Funkcjonalna pod każdym względem: zamiatarką 

bezproblemowo manewruje się przy zakręcaniu 

i dobrze spisuje się na podjazdach. Jest to uniwersal-

na zamiatarka o dużej wydajności i dużej szeroko-

ści roboczej do pracy w obiektach przemysłowych 

i handlowych, halach magazynowych, garażach, na 

stacjach benzynowych, w halach produkcyjnych, 

a także na np. wykładzinach w halach tenisowych. 

W urządzeniu znajduje się system dwóch walców 

do gruntownego czyszczenia. Dwa obracające się 

w przeciwnych kierunkach walce szczotkowe zapeł-

niają zbiornik w technologii nadszczotkowej. Uchwyt 

można złożyć, oszczędzając miejsce w magazynie 

i podczas transportu. Obudowa jest wykonana z poli-

etylenu odpornego na uderzenia i warunki atmosfe-

ryczne, walce wykonane są z odpornego na ścieranie 

poliamidu. Zamiata bez podnoszenia pyłu. Płaski 

filtr o dużej powierzchni 1,3 m2 zatrzymuje nawet 

najdrobniejszy pył, ręczny otrząsacz filtra czyści 

sam nawet głęboko położone części filtra. Zbiornik 

i części są łatwo dostępne. Walce i szczotki można 

wymienić szybko i bez korzystania z narzędzi. Walce 

szczotkowe i wysokość zamiatania jest łatwa do 

ustawienia, bez użycia narzędzi.

Źródło: Geowell

Źródło: Hecht

Źródło: Kärcher

Źródło: Nilfisk
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E STIGA SWP 577 (STIGA)
Wydajność i ergonomia to dwie najważniejsze cechy 

najlepiej opisujące najnowszą zamiatarkę ręczną 

STIGA SWP 577. Oferuje ona 77-centymetrową 

szerokość roboczą, pojemny 50 l zbiornik na zanie-

czyszczenia napęd bezpaskowy, filtr powietrza oraz 

osłonę przekładni. 

Zamiatarka z fotelem dla operatora AKS70|BM/VM/
VDM62 (Janser)
Łatwa w obsłudze, kompaktowa zamiatarka w wersji 

akumulatorowej z mocnym odsysaniem i dużą po-

wierzchnią filtra. Nadaje się idealnie do czyszczenia 

przemysłowego średnich i dużych, wewnętrznych i ze-

wnętrznych powierzchni. W komplecie znajduje się 

bardzo wydajny filtr. Duża powierzchnia filtra (6 m2) 

składa się z 6 cylindrów, a elektryczny otrząsacz uła-

twia efektywne czyszczenie. Mechaniczne odcinanie 

prądu przy przejeżdżaniu mokrych powierzchni chro-

ni filtr przed zamoczeniem. Filtr z poliestru, szczotka 

i silnik są umieszczone oddzielnie, by chronić napęd 

przed zanieczyszczeniami. Zamiatarka ma dużą 

pojemność, szybkie opróżnianie. Zbiornik na zanie-

czyszczenia mieści 62 litry; opcjonalnie jest dostępne 

wysokie opróżnianie do 110 cm, by opróżniać zanie-

czyszczenia do odpowiednich kontenerów. Urządzenie 

jest bezpieczne w pracy pomiędzy ludźmi – lampka 

i sygnał ostrzegawczy w komplecie fabrycznym. 

Zamiatarka z odsysaniem KS71|BM60 (Janser)
Urządzenie z perfekcyjnym odsysaniem, kom-

paktowymi wymiarami, dużą powierzchnią filtra. 

Przystosowana jest do długiej, nieprzerwanej pracy: 

zastosowany system zamiatania zapewnia prawi-

dłowy transport zanieczyszczeń oraz maksymalne 

napełnienie zbiornika o pojemności 60 litrów. Więk-

sze nieczystości mogą być zebrane dzięki specjalnej 

pokrywie. Duży płaski filtr o powierzchni 3 m2 moż-

na efektywnie wyczyścić za pomocą elektrycznego 

otrząsacza. Wersja akumulatorowa przeznaczona 

jest dla obszarów wymagających mniej hałasu, 

akumulatory od 70 Ah 5 do 175 Ah 5 zapewniają czas 

pracy od 1,5 do 3,4 godzin. Filtr wykonany jest z po-

liestru, szczotka i silnik są umieszczone oddzielnie, 

by chronić napęd przed zanieczyszczeniami. Napęd 

walców szczotkowych umożliwia łatwe prowadzenie 

także w miejscach pochylonych i na nierównych 

powierzchniach.

Sweepmaster 800 (Hako)
Sweepmaster 800 – największa wśród modeli prowa-

dzonych przez operatora oferowanych przez Hako. 

Do wyboru napęd na baterię lub benzynę. Teoretycz-

na wydajność tej zamiatarki to 4350 m2/godz. Maszy-

na ma dwa zbiorniki na śmieci o pojemności 25 l (dla 

łatwiejszego opróżniania). Mimo sporych rozmiarów 

prowadzi się bardzo dobrze i jak każda maszyna 

Hako jest prosta w obsłudze. Szerokość zamiatania 

bez/z szczotką boczną – 67/87 cm. 

Sweepmaster 1500 RH (Hako)
Zamiatarka z operatorem siedzącym. Bardzo duża 

maszyna z osłoną operatora, która sprawdza się 

w miejscach wysokiego składowania. Duży zbiornik 

na odpady (250 l) opróżniany jest mechanicznie. 

Maszyna może mieć różne rodzaje napędu: bateria, 

benzyna, olej napędowy lub LPG. Teoretyczna wydaj-

ność tego modelu to (w zależności od zamontowa-

nych szczotek) 10 200 – 14 580 m2/godz. Szerokość 

zamiatania bez/z jedną szczotką boczną/dwoma 

szczotkami bocznymi: 92/127/162 cm.

Seria zamiatarek Eco Clean (Talex)
To idealne rozwiązanie dla niemalże każdej gałęzi 

gospodarki. Zamiatarki te z racji dużego wachlarza 

wyposażenia można zagregować niemalże z każdym 

ciągnikiem, ładowaczem czy wózkiem widłowym. 

Zamiatarki te występują w czterech szerokościach 

roboczych: 1,20, 1,50, 1,80, i 2,30. Każda z zamiatarek 

tej serii w standardzie wyposażona jest w szczotkę 

główną dowolnego rodzaju (do wyboru szczotka 

z włosiem plastikowym, bądź plastikowo-metalo-

wym), system pływania dostosowujący maszynę 

do nierówności podłoża, trzecie koło prowadzące, 

mocowanie typu TUZ.

Profi Clean (Talex) 
Jest to typowa duża zamiatarka przemysłowa 

idealnie sprawdzająca się na budowach, wszelkich 

obszarach przemysłowych czy drogach. Zamiatarka 

pracuje na szerokości 2,80 cm i kompatybilna jest 

z wysoce wydajnymi ładowarkami. Zamiatarka jest 

wyposażona w szczotkę o średnicy 660 mm. Podob-

nie jak przy zamiatarkach serii Eco Clean klient sam 

decyduje o rodzaju szczotki jaki będzie mu najbar-

dziej odpowiadał.

WM (Talex)
Zamiatarka szczotkowa WM to zamiatarka prze-

znaczona do usuwania śmieci z dróg, chodników, 

idealnie sprawdza się także w stajniach, halach oraz 

małych gospodarstwach rolnych. Maszyna ta jest 

agregowana z wszystkimi pojazdami wyposażonymi 

w widły paletowe. Talex w swojej ofercie ma trzy 

wymiary tej zamiatarki: 1,50 m, 2,25 m oraz 3,00 m.

SWP 577. Źródło: STIGA

AKS70. Źródło: Janser

KS71. Źródło: Janser

WM. Źródło: Talex

Profi Clean. Źródło: Talex

Źródło: Hako
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GP ET51/71 (Grizzly)
GP ET51/71 to dwa modele, które różnią się szero-

kością zamiatania. Zamiatarka GP jest zamiatarką 

prowadzoną o bardzo dużej zwrotności. Wygodna 

rączka sprawia, że operowanie dźwignią sterują-

cą jest niezwykle proste. Szczotka boczna ułatwia 

sprzątanie w narożnikach oraz wzdłuż ścian. Pojem-

ność zbiornika, to 45 l w przypadku GP ET51 oraz 60 

l, w przypadku modelu GP ET71. Wydajność niższego 

modelu, to 2600 m2/godz., natomiast wydajność 

wyższego modelu urządzenia wynosi 3700 m2/godz. 

Wysoka zwrotność pozwalają na wykonanie prac 

czyszczących wyjątkowo łatwo i szybko. Niezwykła 

wytrzymałość konstrukcji oraz wysoka niezawod-

ność podzespołów zapewniają długotrwałą i bezawa-

ryjną pracę w każdych warunkach. 

 

GP E78 (Grizzly)
Zamiatarka samojezdna GP E78 ma napęd elektrycz-

ny 24 V, idealnie nadaje się do zamiatania wewnątrz 

budynków, parkingów podziemnych, hal jak i terenów 

zewnętrznych. Duże zbiorniki na zanieczyszczenia, 

łatwe opróżnianie pojemników na śmieci powodują, 

że praca urządzeniem jest łatwa i przyjemna. Duża 

zwrotność urządzenia pozwala na wykonanie prac 

czyszczących wyjątkowo łatwo i szybko. Jeżeli chodzi 

o model GP E78, to istnieje możliwość zakupu tego 

modelu zamiatarki z hydraulicznym systemem wyła-

dowczym. Niezwykła wytrzymałość konstrukcji oraz 

wysoka niezawodność podzespołów zapewniają dłu-

gotrwałą i bezawaryjną pracę w każdych warunkach.

FSR (Fimap)
Jest to zamiatarka przeznaczona do zamiatania 

powierzchni od 2000 m2 do 15 000 m2. Zamiatarki 

FSR mogą mieć napęd bateryjny lub hybrydowy 

z napędem elektryczno-spalinowym. Jest to bardzo 

ciekawe rozwiązanie dla użytkowników poszukują-

cych zwrotnej zamiatarki o niedużych wymiarach, 

wysokiej wydajności i dużej autonomii czasu pracy. 

Dzięki połączeniu napędu spalinowego z napędem 

elektrycznym czas pracy zamiatarki FSR na jednym 

cyklu ładowania wynosi nawet do 7,5 godz. Sze-

roka gama akcesoriów dodatkowych pozwala na 

skuteczne zamiatanie powierzchni twardych oraz 

wykładzin dywanowych na dużych powierzchniach. 

Zastosowany system filtracji wspomagany turbiną 

ssącą, skutecznie redukuje ilość powstającego kurzu 

podczas zamiatania. Istnieje możliwość doposażenia 

urządzenia w oświetlenie led, przednie i tylne, spra-

wiające, że urządzenie jest widoczne ze znacznej 

odległości, ale również ułatwia zamiatanie w zacie-

nionych miejscach.

Tennant S20 (TCS Polska)
Tennant S20 jest przemysłową zamiatarką zasilaną 

akumulatorowo, silnikiem Diesla lub LPG. Nadaje się 

do zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz budyn-

ków, a dzięki innowacyjnemu systemowi kontroli pyłu 

SweepMax oraz systemowi wstrząsacza filtra Shake-

Max gwarantuje, że filtry mają taką samą zdolność 

filtracji podczas całego cyklu użytkowania i osiągają 

bardzo dużą skuteczność w eliminacji pyłu i wilgoci. 

Pojemnik na odpady ma pojemność 310 l i jest podno-

szony hydraulicznie do wysokości aż 152 cm. 

Wybór zamiatarki do pracy na hali produkcyjnej 
czy magazynowej powinien być przemyślany przede 
wszystkim pod względem funkcjonalnym, a nie tylko 
finansowym. Oprócz wielkości powierzchni, która 
jest pierwszym wyznacznikiem przy wyborze kon-
kretnego modelu, należy też uwzględnić szerokość 
roboczą zamiatarki oraz jej zwrotność i promień skrętu 
w kontekście możliwości wjazdu nią we wszystkie 
miejsca na hali produkcyjnej czy alejki w magazynie. 
Aby oszacować czas potrzebny na posprzątanie hali 
należy wziąć pod uwagę prędkość maszyny, czas pracy 
akumulatorów oraz czas ich ładowania oraz wielkość 
zbiornika na odpady.

Znaczenie ma też rodzaj zanieczyszczeń występu-
jących na danej hali produkcyjnej. Napęd szczotek 

powoduje, że maszyna zbiera dokładniej nawet drobny 
pył, a brud nie wydostaje się poza pojemnik na zanie-
czyszczenia. W przypadku niektórych rodzajów pyłów 
konieczne jest sprzątanie dwuetapowe – najpierw 
zamiatarką, a potem automatem myjącym.

Dla komfortu pracy liczy się łatwość obsługi, bez-
pieczeństwo użytkowania i zastosowane w urządzeniu 
filtry. Z kolei na żywotność sprzętu ma wpływ materiał, 
z jakiego jest wykonany, bieżąca konserwacja i czysz-
czenie maszyny po pracy. Warto więc również zwrócić 
uwagę na łatwość demontażu w celu oczyszczenia 
zamiatarki po pracy oraz dostępność serwisu.

Ostateczna decyzja powinna być poprzedzona te-
stem wybranych zamiatarek w docelowych warunkach 
pracy.

Tomasz Paszkowiak
Doradca Techniczny 
JANSER POLSKA

Wybór zamiatarki
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