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 Szczotki Techniczne Polska Sp. z o.o. założona została w 2009 r. Ideą, która skłoniła 
nas do rozpoczęcia działalności było to, by zaopatrzyć rynek w wysokiej jakości szczotki do 
wszelkiego typu zamiatarek. 
 Oferta nasza jest skierowana do firm poszukujących nowoczesnych i profesjonalnych 
rozwiązań w dziedzinie zamiatania. Przedsiębiorstwa Komunalne, Samorządy oraz wszystkie 
inne podmioty związane z utrzymaniem czystości terenu znajdą u nas bogaty wachlarz 
produktów. 
 Stale rosnące wymagania rynku powodują, iż do odniesienia sukcesu sam pomysł nie 
wystarczy, niezbędne są również odpowiednia technologia i ciągły rozwój. 
Mocną stroną oferowanych przez naszą firmę produktów jest ich najwyższa jakość pod 
względem technologii produkcji, wydajności i sprzyjania środowisku. 



 
 Armigo®2 jest znana z szybkiego sposobu usuwania chwastów ze wszystkich   utwardzonych 
powierzchni. Szczotka odchwaszczająca ze stalowymi drutami pasuje na wszystkie kosy  (spalinowe, 
elektryczne). Nadaje się idealnie do wykaszania nierównych powierzchni, a wyniki jej zastosowania są po 
prostu  zaskakujące. 
 
 Oferta skierowana jest do wszystkich instytucji zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych, 
sprzedażą artykułów ogrodniczych, jak również do osób prywatnych. Jeżeli są Państwo zainteresowani 
kupnem naszego produktu, prosimy o kontakt. 
 
Niszczy chwasty nie niszcząc środowiska. Obecna wersja jest jeszcze trwalsza    i łatwiejsza w użyciu. 
 
 Nowe, ulepszone ARMIGO®2 zapewnia bardzo dużą trwałość dzięki anodyzacji w sposób „twardy„ i 
Nituff®. 
Anodyzacja w sposób twardy powoduje powstanie twardej powierzchni oksydacyjnej, która jest odporna na 
korozję i podwyższa odporność na  zużycie. 
 
NITUFF® powoduje, że Armigo®2 samo się smaruje. Użycie oleju i  smaru jest zbędne. 
 
Nasz system jakości, jeśli chodzi o anodyzację na twardo i Nituff® jest uznany i odpowiada normom NEN-
C.E.N.-ISO 9001:1994, British Standard oraz holenderskim normom jakości. 
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 jest lżejsze o 50% od poprzednika – nie obciąża kosy 

 nie potrzeba żadnych kluczy do wymiany stalowych wiązek 

 jest wyjątkowo trwałe dzięki zastosowanej anodyzacji i Nituff® 

 posiada system samo smarowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zobaczenia filmu na stronie   

www.armigo.com 
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http://www.armigo.com/
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 Armigo®2 jest wynikiem rozszerzonych 

testów i badań z zakresu ochrony środowiska, 
techniki i ergonomii. Armigo®2 jest 
ergonomiczne, biorąc pod uwagę bardzo łatwy 
sposób jej użycia i niską wagę: nowa szczotka 
odchwaszczająca waży tylko połowę tego, co 
ważył jej  poprzednik! 
 
Ponadto druty w szczotce Armigo®2 można 
wymienić bez użycia narzędzi. 
 
A mając na uwadze bezpieczeństwo zostały 
skonstruowane by można je było założyć tylko w 
jeden sposób. 



INSTRUKCJA  OBSŁUGI  ARMIGO 2® 
  

Trzymaj szczotkę nisko nad ziemią podczas jej używania. Przyniesie to najlepsze rezultaty i 
zapobiegnie wyrzucaniu kurzu i żwiru na boki. 

Po osiągnięciu przez linę długości 15 mm, musi ona zostać natychmiast wymieniona, aby 
nie uszkodzić głowicy szczotki. 

Sprawdzaj regularnie kosę podczas jej pracy, czy nie uległa przegrzaniu. 

Głowica Armigo 2® musi być oczyszczana każdorazowo po każdym jej użytkowaniu w celu 

uniknięcia gromadzenia się w niej większych ilości brudu. 

  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub otoczenia, które mogą 
powstać w wyniku użytkowania głowicy. Użytkownik głowicy używa jej na własną 
odpowiedzialność.  Producent ma prawo do dokonywania zmian technicznych głowicy 

Armigo 2® 
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Montowanie lin w głowicy szczotki 
 

Upewnij się, że rozstaw gwintów jest symetryczny! 

Naciśnij przycisk znajdujący się na głowicy Armigo2®. Włóż końcówkę liny zakończoną 
okuciem w otwór mocujący wyżłobieniem w kierunku przycisku. Zwolnij przycisk aż 
usłyszysz że zrobi „klik”. Upewnij się, że lina została poprawnie zamocowana i nie wypada 
z otworu mocującego. 
 

Instrukcja bezpieczeństwa 

Przed użyciem szczotki do chwastów przeczytaj uważnie instrukcję. 

Przestrzegaj wszystkich zasad  bezpieczeństwa wymienionych przez producenta kosy. 

Max rpm = 12,000 

Zwróć uwagę na to, że jeżeli szczotka obraca się w lewą stronę, strumień kurzu, kamieni 
itp. również unoszony jest w lewą stronę. 

Utrzymuj szczotkę w równomiernej pozycji nad ziemią podczas jej  używania, co 
zapobiegnie odpryskiwaniu kamyków, nieczystości do góry. 

Włączając motor kosiarki, upewnij się, że wokół znajduje się odpowiednia ilość miejsca do 
pracy szczotki. Podczas obrotów, liny szczotki tworzą okrąg o średnicy do 35 cm. 

Nie jest dozwolone jednoczesne używanie plastikowych żyłek oraz stalowych lin. 

Nie jest dozwolone jednoczesne używanie już częściowo zużytych lin (które są krótsze) 
wraz z nowymi linami. 
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Duże wibracje kosiarki mogą powodować, iż szczotka traci punkt równowagi. W takim 
przypadku należy natychmiast wyłączyć motor maszyny. Szczotka do chwastów oraz kosa 
mogą zostać uszkodzone w przypadku nadmiernych wibracji. Jest to sytuacja o dużym 
stopniu zagrożenia. 

 

Używaj tylko oryginalnych lin do Armigo 2®. 

Nieprawidłowe użytkowanie maszyny może doprowadzić do jej uszkodzenia i/lub 
otoczenia, w którym pracuje. 

Używaj pokrywy motoru maszyny o maksymalnej wielkości. 

Podczas wymiany lin zawsze wkładaj rękawiczki. 

Podczas obsługi szczotki, używaj ochronnych, gumowych butów, jako ochrony przeciw 
brudowi i elementami szczotki. 

   

Montaż głowicy 

Upewnij się, że wał kosy oraz powierzchnia szczotki są czyste. 

Umieść głowicę na wale kosy, następnie załóż podkładkę i śrubę. Zaciśnij mocno śrubę za 
pomocą klucza (19mm). Uwaga: głowica obraca się w lewo - zwróć uwagę na moment 
obrotowy określony przez producenta kosy. 

 

Nachylenie głowicy kosy o 45º w stosunku do osi ułatwia pracę kosy. Głowica kosy obraca 
się zawsze w lewą stronę w stosunku do kosy, co sprawia, że kurz i zanieczyszczenia 
wyrzucane są w stronę osoby ją obsługującej. 

Używaj szczotki do kos o cylindrze większym niż 45 cc. 
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System nadaję się do montażu między innymi na kosy: Stihl, Husqvarna, Tanaka, Solo, 
Oleomac 

 

Wybierz ofertę: 

 Zestaw startowego Armigo®2 - 600 zł netto 

     W skład zestawu wchodzi: głowica + 6 lin (2x14mm + 4x12mm) 

  

 Zestaw pełny Armigo®2 - 1150 zł netto 

     W skład zestawu wchodzi: osłona + głowica + 6 lin (2x14mm + 4x12mm) 

 

 Cena samych dodatkowych lin :  

     rozmiar 12 mm – cena netto: 12,00 zł netto /szt.  

     rozmiar 14 mm – cena netto: 14,00 zł netto /szt. 

 Cena samej głowicy: Armigo®2 – 560 zł netto 

 Cena samej osłony: osłona – 590 zł netto 

 

 Zadzwoń T: +48 957 260 304, K:+48 723 861 987, K: +48 7222 55 712 

 Lub napisz: biuro@szczotkitechniczne.pl 
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