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SYSTEM DO KOSZENIA I ODCHWASZCZANIA 

ARMIGO 2 

 

 

ARMIGO®2   jako   następca  ARMIGO®1 
 

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. 

 

Podczas zamówienia należy podać markę i typ kosy. Zgodnie 
z tym dopasujemy odpowiednią głowicę. 

 

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®. 
  
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. 
 

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. 
  
POPRAWA ERGONOMII  
  
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 i mając na uwadze powody bezpieczeństwa 
można je założyć tylko w jeden sposób. 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY 

 
Osłona Armigo®2 

Osłona Armigo®2 jest rozwiązaniem dotyczącym 

bezpieczeństwa podczas pracy Armigo®2 poprzez 

powiększenie elastycznego zastosowania systemu. 

Możliwość poruszania trzonka kosy powoduje, iż w czasie 

zużywania się lin szczotki, nadal możliwym jest dojście do 

trudnych powierzchni (rowów, krawędzi, narożników). 

 

WYRAŹNE KORZYŚCI z posiadania ARMIGO®2: 

 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 

 

Cena zestawu startowego Armigo®2 - 600 zł netto 
W skład zestawu wchodzi: głowica oraz 6 lin 

  
Cena dodatkowych lin :  

 
 rozmiar 12 mm – cena netto: 12,00 zł/szt  
 rozmiar 14 mm – cena netto: 14,00 zł/szt  

   
Istnieje możliwość kupienia także osłony do Armigo®2.       
Wówczas cena całego kompletu wynosi 1 150 zł netto 
Armigo®2 – 560 zł, osłona – 590 zł 
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