


Циркулярни четки



Циркулярни четки, подходящи за всички машини

Възползвайте се от широката гама продукти и изведете най-доброто от вашите 
машини и превозни средства. 



От тялото на четката до машините 
за пълнене и фиксиране
Продуктите се произвеждат в Германия. 
Предлагаме високо качество и персонализирани решения. 
Също така поддържаме всички често използвани четки на склад. 



Циркулярни четки
за всички прикрепящи и автоматично почистващи машини

Многофункционални четки
за машини > 5м3

Циркулярна четка

Многофункционални четки
за машини до 5м3

Allrounder 
за машини до 5м3

Характеристика

- Плосък кабел -     3,3х0,6 мм
- Идеални за почистване 
  на големи повърхности

- Комбинация от плосък кабел
  и пластични пластмасови влакна
- За почти всички павирани участъци.
  Идеална за тротоари

- Телени четчици с пластмасово покритие
- Редуцирано ниво на шума, 
  в сравнение с конвенционалните четки
- редуцира шума до 20%!

- Плосък кабел -     2,8 мм

Характеристика

Характеристика

Характеристика

Редуцира

шума до

20%



Четка за трева

Четка за трева

Пластмасова четка

- За големи почистващи машини >5м3
- Плоска тел с вградени стоманени 
  въжета
- 6 до 8 стоманени въжета на ред
- Идеална за премахване на трева
  или остатъци при ремонти на пътища

- За големи почистващи машини
- Допълнена със стоманени въжета
- Особеност:
  изисква се специално метящо 
  устройство
- Прикачването трябва да бъде 
  изравнено с четката

- За машини до 5м3
- Специални четчици - 
  идеални за почистване на летища

Характеристика

Характеристика

Характеристика



Циркулярни четки
за всички прикрепящи и автоматично почистващи машини

Четка за трева 
“Light”

Четка за трева

Четка за трева

- Плоскокабелни жици, аранжирани 
  обратно на посоката на метене
- Идеални за рязане(премахване) 
  на трева от павирани участъци

- Индивидуалните плоски телени жици
  са подсилени с помощта на плоски 
  телени влакна
- Смес, комбинираща ползите
  от четка за трева и стандартна четка

Характеристика

Характеристика

Характеристика

Най-твърдият инструмент за борба с тревата

- За машини до 5м3
- Напълно оборудвана с плоска жица,
       14мм

- Разхвърляната подредба на 
влакънцата предоставя едновременно 
режещ и измитащ ефект



Циркулярни четки “Light”
за лека мръсотия

Сет циркулярни четки, включващ 
монтажна плоча и четчици

Циркулярна четка 
“Compact”

Циркулярни четки “Smooth”
за почистване на прах

- Синя или бяла пластмаса,
  PPN 2х3мм или дори по-малък
- Специално за нежно почистване
  на обекти, като исторически камъни, 
  например.

- Монтаж по желание - опции - 
с пластмасови и/или  плоска тел
- Отлични метачески качества
поради “ефектът перо” 
- Изиска по-малко пространство
за съхранение, тъй като само
влакънцата трябва да се съхраняват,
а не цялата четка.

- Един комплект: четиците и чинията
са заварени
- Отлични метачески качества
поради “ефектът перо” 
- Рециклира се лесно (метален скрап)

Характеристика

Характеристика

Характеристика



“Една машина е толкова добра,
колкото четката, която използва” 

Подходящи инструменти за всяка повърхност - приложение
Фрезови отломки/строежи Самолетна писта/ летище



Идеалната комбинация
Подредба, комбинация от материали, здравина и 
гъстота на четината са все фактори, оказващи
влияние на ефективността на почистване и 
живота на инструмента. Висококачествените 
материали са в основата на качеството и работата
на нашите циркулярни четки.

Трева/паваж Бордюри
Исторически камъни/
пешеходна зона



 
 

 

Отлична съответственост
Добра съответственост
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Големи машини

Пластмасови 
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Четки за трева
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Сет 
циркулярни четки



Свържете се с нас

BGhim EOOD

1335 Sofia - Post Box-5

Tel: +359-878-935-488

E-mail: bghim@mail.bg

www.bghim.com


