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Twój dostawca rozwiazan komunalnych!

OFERTA SPECJALNA

NOWOŚĆ

Zamiatarka zaczepiana MARATHON 2000
Wydajne sprzątanie w korzystnej cenie!

Dowiedz się więcej!

Zajrzyj na www.gravit.pl

Zamiatarka wyposażona jest we własny układ hydrauliki, co daje możliwość 
współpracy z większością ciągników komunalnych. Napęd zamiatarki stanowi 
multiplikator olejowy, który podłączony jest do WOMu z ciągnika, a układ olejowy 
zamiatarki skutecznie napędza szczotki boczne talerzowe oraz centralną szczotkę 
walcową. Układ hydrauliczny odpowiedzialny jest również za opróżnianie zbiornika  
na nieczystości. Na wydajność pracy wpływa dodatkowo łatwość sterowania  

v maszyna dedykowana do współpracy z ciągnikami o mocy już od 40 KM
v  prosta konstrukcja
v duża wydajność
v kompaktowe gabaryty
v przystępna cena
v 18 lat doświadczenia w produkcji
v wyprodukowana już w ponad 1 000 szt. 

maszyną za pomocą przyjaznego panelu roboczego montowanego                 
w kabinie ciągnika.



Dwie masywne szczotki boczne talerzowe o średnicy 50 cm zapewniają 
dokładne czyszczenie przestrzeni przy krawężnikach. Odpowiedzialne są one 
również za namiatanie nieczystości do strefy pracy szczotki głównej.  
Szerokość robocza od 2,0 m do 2.3 m.

Wyposażenie standardowe stanowi myjka ciśnieniowa z 10 metrowym wężem, 
którą operator może umyć maszynę po skończonej pracy. Zbiornik na wodę 
o pojemności 500 l daje komfort pracy i nie wymusza konieczności częstego 
uzupełniania wody.

Zbiornik na czystą wodę zasila 3 sekcje rozpylaczy, które ograniczają ilości 
kurzu podczas zamiatania. Zastosowane dysze spryskujące są wymienne  
i uniwersalne, co ogranicza koszty utrzymania.

Szczotka tylna walcowa o średnicy 78 cm oraz szerokości roboczej 140 cm 
odpowiedzialna jest za usuwanie nieczystości uprzednio nagarniętych przez 
szczotki przednie talerzowe.

Maszyna seryjnie wyposażona jest w pakiet oświetlenia roboczego 
i drogowego, tj. światła oraz lampę błyskową. Reflektor roboczy typu LED 
dobrze oświetla przestrzeń roboczą.

Zbiornik na nieczystości o pojemności 1 200, 1 600 lub 2 000 l posiada funkcję 
wysokiego hydraulicznego rozładunku. Zebrane przez zamiatarkę nieczystości 
mogą być wysypane na przyczepę bądź do kontenera. Opróżnianie zbiornika 
sterowane jest z pulpitu zamontowanego w ciągniku.

Jak to działa?

Opis MARATHON 1200 MARATHON 1600 MARATHON 2000

Pojemność zbiornika na śmieci 1200 l 1600 l 2000 l

Wysokość rozładunku zbiornika 1800 mm 1900 mm 1900 mm

Wydajność sprzątania 33000 m2/h 33000 m2/h 36000 m2/h

Masa własna maszyny 1350 kg 1600 kg 1800 kg

Szerokość zamiatania 2120 mm 2200 mm 2280mm

Średnica szczotek przednich 500 mm

Średnica szczotki tylnej 780 mm

Pojemnik na wodę 500 l, myjka do dezynfekcji z wężem od dł. 10 m

Zbiornik na olej 60 l

Ilość rozpylaczy wody 10 szt. 10 szt. 12szt.

Prędkość robocza 1-15 km/h 1-15 km/h 1-10 km/h

Przepływ oleju na min., ciśnienie 30 l/min., 40 barów

Ogumienie 6,00-9,10

Zapotrzebowanie na moc 33 kW

Cena netto w PLN 60 000,00 61 000,00 62 000,00

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.  
Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach  
w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków 
lub błędów. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
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Skontaktuj się z nami! Paweł Pawlak, tel. 505 077 757 www.gravit.pl


