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CARRINHO VARREDOR UM BALDE

Guiadores com ajuste de altura.
Rodas com sistema anti- 
perfuração (rodas sem cuba).
Kit de acessórios.

CARRINHO VARREDOR UM BALDE

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita, 
bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização 8 de Abril 2022

Ver a actualização
dos Carrinhos de 
Varredor

Estrutura de aço inoxidável Aisi 304. 
Autocolantes reflectores.
Suportes para 3 ferramentas.
Capacidade 90 L.
Gaveta para objectos.
Reforço interior sob o cubo.

EXTRAS:

https://sacemagroup.com/es/contacto/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio
https://sacemagroup.com/pt/producto/limpeza-viaria/carrinho-de-vassoura/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=carro_barrendero&utm_term=pt
https://sacemagroup.com/es/producto/limpieza-viaria/carro-barrendero/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=carro_barrendero&utm_term=es
https://sacemagroup.com/es/producto/limpieza-viaria/carro-barrendero/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=carro_barrendero&utm_term=es
https://sacemagroup.com/es/producto/limpieza-viaria/carro-barrendero/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=carro_barrendero&utm_term=es
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Consulta la
actualización
de los Carritos de
Barrendero
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KIT DE ACESSÓRIOS
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CARRINHO VARREDOR UM BALDE

VASSOURA VERMELHA

Vassoura plana de tamanho médio para limpeza ao ar
livre. 
Material: PVC e polietileno.
Cabo de madeira, compatível com fio universal.

VASSOURA VERDE

Grande vassoura plana com uma mistura de fibras de
diferentes espessuras. Ideal para a limpeza de ruas e
limpeza de grandes áreas. 
Material: Polipropileno.
Cabo de madeira, compatível com fio universal.

PÁ

Pá de ferro com ponta quadrada e cabo de anel.

CUBE

Balde de plástico, capacidade 90L.
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