
TASKI balimat 3300
Zamiatarka o dużej szerokości pracy do usuwania 
luźnych zanieczyszczeń z zasilaniem bateryjnym 
(bateria żelowa trakcyjna)

• opatentowany mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS) zapewnia do-
skonałe rezultaty zamiatania na różnych rodzajach podłóg;

• zwiększona wydajność, dzięki dużej szerokości pracy i dużemu pojemni-
kowi na zanieczyszczenia;

• elastyczność zastosowania  - wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz;
• prosta obsługa i konserwacja;

Mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS)
Opatentowany mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS - Twin Roller Sy-
stem) zapewnia doskonałe rezultaty zamiatania na różnych rodzajach powie-
rzchni płaskich. 2 szczotki walcowe pracujące w przeciwnych kierunkach prze-
noszą zanieczyszczenia z pierwszej szczotki na drugą i dalej transportują je 
do tyłu, do pojemnika. Miotły boczne wysunięte z obu stron zamiatarki wspo-
magają pracę szczotek walcowych, zbierają zanieczyszczenia z krawędzi / 
zakamarków i przenoszą je w zasięg szczotek walcowych, zapewniając do-
skonałe rezultaty zamiatania już po jednym przejściu.

 

Wysoka wydajność pracy
Połączenie dwu mioteł bocznych z dużą szerokością zamiatania (900 mm) 
i bardzo dużym pojemnikiem na zabrudzenia (60 litrów) zapewnia maksymalną 
wydajność zamiatarki. Jest to idealne urządzenie do szybkiego zamiatania du-
żych, płaskich powierzchni.

TASKI balimat 3300 to wygodna w użyciu duża zamiatarka z napędem, prze-
znaczona do usuwania luźnych zabrudzeń z twardych, płaskich powierzchni 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, z zasilaniem bateryjnym. Urządzenie 
w standardzie wyposażone jest w: baterię żelową trakcyjną, wbudowany pro-
stownik, mechanizm dwu szczotek walcowych, dwie miotły boczne, płaski filtr
harmonijkowy klasy M.

Wszechstronność zastosowania
TASKI balimat 3300 to wygodna w użyciu zamiatarka przeznaczona do usuwa-
nia luźnych zabrudzeń z twardych, płaskich powierzchni wewnątrz jak i na ze-
wnątrz budynków. Wewnątrz pomieszczeń urządzenie można stosować na po-
dłogach twardych i podłogach miękkich (tekstylnych). Maszynę należy używać 
tylko na suchych powierzchniach. Zasilanie bateryjne i mechanizm szczotek 
sprawiają, że proces zamiatania jest prosty i nie wymaga dużego wysiłku fizy-
cznego od operatora.

Prosta obsługa i konserwacja
Miotły boczne oraz szczotki walcowe można w prosty i szybki sposób zdemon-
tować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek



TASKI balimat 3300
Zamiatarka o dużej szerokości pracy do usuwania luźnych zanieczyszczeń z zasi-
laniem bateryjnym (bateria żelowa trakcyjna)

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy  

7524906 TASKI balimat 3300 RTU  - 
urządzenie gotowe do pracy (maszyna z prostownikiem wbudowanym, baterią żelową trakcyjną, 2 szczotkami 
walcowymi, 2 miotłami bocznymi

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania
7520152  Bateria trakcyjna żelowa 12V 76Ah/5
7524909  Szczotka walcowa TASKI balimat 3300
7524910  Miotła boczna TASKI balimat 3300

 Parametry techniczne 
Wydajność teoretyczna                              

Szerokość zamiatania (pracy)
Szerokość szczotki głównej
Średnica miotły bocznej
Wielkość pojemnika na zanieczyszczenia
Waga zamiatarki 
Pobór mocy
Pojemność baterii
Czas pracy baterii 

3300 m²/h

900 mm 
500 mm
354 mm
60 L
137 kg
12 VDC, 590 W, 34.3 A
12V, 81 Ah
do 3,5 h

Prostownik
Maksymalne nachylenie
Poziom hałasu
Wymiary (dł. x wys. x szer.)
Klasa wodoszczelności

Certyfikaty
 Okres gwarancji

100-240VAC 10A
2% 
62 dB(A)
108 x 80 x 66 cm 

 

IPX3

deklaracja zgodności CE
12 miesięcy

   

Prosta obsługa i konserwacja
narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kontrolować wszystkie funkcje maszyny. Zamiatarka 
posiada składaną i regulowaną rękojeść, która zapewnia wygodne i ergonomiczne użytkowanie oraz łatwe przechowywanie. 
Urządzenie zostało wyposażone także w schowek przeznaczony na przewód do ładowania akumulatora (na górnej części obu-
dowy maszyny). Wszystkie te cechy pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów i na dłuższą pracę bez przestojów. 
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