
FEJEMASKINER



Ghibli HS M 80 ..........................................................  Varenr.  86.02.0100

Manuelt betjent og kompakt fejemaskine

Ghibli HS M 80 er en lille, manuel ”walk-behind” fejemaskine til mindre 
udendørs arealer som  f.eks. indkørsler, parkeringspladser, terrasser  og 
sportsfaciliteter. Maskinen har en fejebredde på 800 mm og anbefales til 
arealer på op til 1000 m².  

De to justerbare sidekoste gør det muligt at feje helt ind til kantsten m.m. 
og skubber skidtet ind foran de to cylindriske børster, som effektivt samler 
det op i maskinens opsamlingsbeholder. De cylindriske børster roterer 
modsatrettet, hvilket sikrer en meget effektiv opsamling af både sand og 
skidt men også af større ting som f.eks. coladåser eller plastikkrus. 

Skidtet opsamles i en 40 liter stor opsamlingsbakke, som let trækkes ud 
og tømmes i en affaldscontainer eller –sæk. 

De to store baghjul gør maskinen meget manøvredygtig og let at hånd-
tere, også hvis man skal op over en kantsten eller trappetrin.

Maskinens skubbebøjle kan let klappes ned og fejemaskinen stilles på 
højkant, så den ikke fylder. 

Ghibli HS MT 80 BC ..................................................  Varenr.  86.02.0300
 
Batteridrevet fejemaskine til mellemstore arealer

Ghibli HS MT 80 BC er en batteridrevet ”walk-behind” fejemaskine med 
sug til mindre og mellemstore arealer, primært udendørs eller haller med 
tilstrækkelig ventilation, hvilket f.eks. kunne være trælaster etc. Feje-
bredden er 780 mm og opnås ved en kombination af maskinens sidekost 
i højre side og hovedbørsten. Vi anbefaler maskinen til arealer på op til 
2500 m², men maskinen kan også fint benyttes til større arealer. 

Ghibli HS MT 80 BC er meget brugervenlig, simpel at betjene, kompakt 
og meget manøvredygtig, så den er let at komme rundt med. Maskinen 
har fremdrift med variabel hastighed.

Et stort filter på 2,25 m², som kan renses med en manuel filterryster, 
sikrer, at støvet tilbageholdes i maskinen.

Maskinen leveres med indbygget lader og batterier med en driftstid på ca. 
4½ timer.

Skidtet opsamles i en 40 liter bakke, som let trækkes ud og tømmes i en 
affaldscontainer eller affaldssæk. 

Fejemaskiner



Ghibli HS R 110 BC ................................................. Vare nr. 86.02.0301

Effektiv, batteridrevet “ride on” fejemaskine 
 
Ghibli HS R 110 BC er en kompakt batteridrevet ”ride-on” fejemaskine 
til mellemstore og større arealer. Maskinen har en teoretisk kapacitet på 
5590 m²/t og en driftstid pr. opladning på ca. 2½ timer. 

Fejebredden er 860 mm takket være en sidebørste med en diameter 
på 390 mm og en cylindrisk hovedbørste på 624 mm. Som ekstraudstyr 
kan maskinen udstyres med en ekstra sidebørste i venstre side, hvorved 
kapaciteten øges.  

Der er ved maskinens design tænkt meget på at give brugeren optimale 
betingelser. Udsynet er perfekt, og maskinen er meget let at betjene 
med det meste af betjeningen integreret i rattet. Samtidig er maskinen 
meget manøvredygtig.  

Maskinen er udstyret med ikke mindre en 3 filtre og et elektrisk filter-
rensesystem.  For at reducere støv som hvirvles op af sidekosten er 
denne udstyret med sug, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet for brugeren af 
maskinen.

Leveres med batterier og indbygget lader. 



HS R 110 BC:

Hovedbørste, standard 86.25.0125

Sidebørste, standard PP 86.25.0126

Hovedbørste, PP 86.25.0127

Sidebørste, PP / stål 86.25.0128

Børstearm venstre, inkl. børste 86.25.0129

Filterpatron, standard 86.25.0202

Filterpatron, polyester 86.25.0203

Batteri sæt (2 stk) 12V 105 Ah Gel 86.24.0502

HS M 80:

Cylindrisk børste - sæt 2 stk. 86.25.0000

Sidebørste PP 86.25.0001

HS MT 80 BC:

Hovedbørste, standard PP 86.25.0100

Hovedbørste, naturfiber 86.25.0101

Hovedbørste, nylon 86.25.0102

Sidebørste, standard PP 86.25.0103

Sidebørste, PP / stål 86.25.0104

Filterpanel, standard 86.25.0200

Filterpanel, polyester 86.25.0201

Batteri 12V 105 Ah Gel 86.25.0300

Tekniske data Måleenhed HS M 80 HS MT 80 BC HS R 110 BC

Fremdrift manuel/motor manuel motor motor

Produktivitet (teoretisk/praktisk) m2/t 2800/1620 3120/2500 5590/4500

Hastighed km/t - 4 km/t 6,5 km/t

Batteri volt - 12V 24V

Anbefalede batterier volt - 12V 105 Ah Gel 2 x 12V 105 Ah Gel

Driftstid, ca. min. - 270 150

Ladetid, ca. timer  9 12-14

Fejebredde mm 800 780 860

Børstemotor watt - 280 300

Opsamlingsbeholder liter 40 40 50

Justerbart håndtag  ja ja -

Lader  - 12V 12 A (indbygget) 24V 12 A (indbygget)

Støjniveau dB(A) - < 70 71

Filterareal m2 - 2,25 3,0

Vægt u/batterier og lader kg 14 62 185

Dimensioner (lxbxh) mm 800x660x330 1285x750x965 1240x885x1120

Forhandler:

Sadolinsvej 14-16 Tel. +45 8682 4366 v@broendum.com
DK-8600 Silkeborg Fax +45 8680 3363 www.broendum.com
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