
Rewolucyjny system do czyszczenia 
powierzchni  drogowych

Lotniskowe maty zamiatające  
FOD*BOSS

Transport Equipment
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WSTĘP 

Dzięki połączeniu naszej filozofii “One-stop 
Shopping”, ze szczegółowymi poradami 
technicznymi, z rozwojem naszych produktów, 
Wiegel wyróżnia się na tle konkurencji.
W obszarach, w których zapewnione musi 
być ciągłe użytkowanie pojazdu, współpraca 
prowadzona jest w oparciu o umowy serwisowe 
o stałych okresach konserwacji i naprawy. 
Takie podejście czyni firmę Wiegel wyjątkową 
w swojej dziedzinie. Oprócz estetyki i 
ergonomii, istotnymi czynnikami dla sukcesu 
w branży pojazdów użytkowych są również 
szybkość, wydajność i niezawodność. Dbamy 
o to, aby Państwo mogli zawsze korzystać z 
naszych produktów.

Dlatego też, posiadamy ponad 15000 
produktów na stanie. W przypadku produktów 
istotnych dla przydatności pojazdów tj. 
generatory, systemy kamer, zawsze trzymane 
są części zamienne, gotowe na wypadek 
potrzeby nagłej naprawy na miejscu lub w 
naszym warsztacie.

MY WAS ZAOPATRUJEMY!

Wiegel Transport Equipment jest specjalistą 
w dziedzinie rozwoju i dostawy sprzętu dla 
przemysłu pojazdów użytkowych i specjalnych.

Wiegel można znaleźć w świecie producentów 
samochodów, sprzętu OEM, dystrybutorów i 
operatorów pojazdów użytkowych i specjalnych. 
Oferujemy techniczne wsparcie oraz najwyższej 
jakości komponenty do pojazdów, w Niemczech, 
Holandii oraz Belgii. W ciągu ponad 90 lat historii 
firmy utworzyliśmy zróżnicowany i zrównoważony 
asortyment. Obejmuje on generatory, wciągarki, 
przenośne systemy zasilania, systemy kamerowe 
dla samochodów ciężarowych i maszyn 
budowalnych, jak również systemy załadunku i 
rozładunku samochodów ciężarowych. Wiegel 
zajmuje się pełnym rozwojem, produkcją i  
montażem elementów standardowych i 
specjalnych. Nasz zespół specjalistów chętnie 
pomoże Państwu dokonać właściwego wyboru 
spośród naszego bogatego asortymentu. 
Wspieramy Państwa w konserwacji i naprawie.

Wiegel jest częścią Stokvis Group i 
współpracuje wyłącznie z wiodącymi 
producentami, którzy stale wdrażają 
najnowsze technologie w swoich produktach. 
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DZIAŁANIE FOD*BOSS 

FOD*BOSS jest rewolucyjnym systemem, który 
zamiata szybciej i wydajniej niż dotychczas. 
FOD*BOSS usuwa ciała obce takie jak: śruby 
i nakrętki, nity, kamienie, piasek, narzędzia, 
monety, podkładki, zaciski i gwoździe. Każda 
część, która mogłaby wpaść do silnika lub 
spowodować inne uszkodzenia samolotu, jest 
potencjalnym materiałem FOD.

Materiał ten można znaleźć na wszystkich 
powierzchniach operacyjnych lotniska tj. płytach, 
drogach kołowania, pasach startowych. Eksperci 
szacują, że z powodu FOD, przemysł lotniczy co 
roku ponosi straty rzędu 4 mld $.

Z FOD*BOSS można te straty zminimalizować. 
FOD*BOSS składa się z rzędów odpornych i 
trwałych listw szczotkowych, które wyłapują ciała 
obce leżące luzem na powierzchni i zbierają je do 
specjalnych kieszeni. Zgarniane śmieci zbierane 
są do siatek z tworzywa sztucznego o drobnych 
oczkach.

FOD*BOSS dopasowuje się automatycznie 
całą powierzchnią do nawierzchni. Skuteczność 
czyszczenia pozostaje na stałym poziomie w 
ciągu całego okresu eksploatacji urządzenia do 
ok. 4000 km.

FOD*BOSS działa bez magnesów i zbiera 
przedmioty zarówno metalowe jak i niemetalowe, 
ze stałą, dobrą skutecznością. Opróżnienie 
odbywa się ręcznie poprzez podniesienie i 
potrząśnięcie maty za pomocą dwóch tylnych 
uchwytów. Zamieciony materiał zostaje wtedy 
wyrzucony z kieszeni na powierzchnię lub do 
przygotowanego pojemnika. Z systemem duplex i 
triplex szerokość czyszczenia osiąga odpowiednio 
5 m i 7m.

Przy szerokości czyszczenia 7m i prędkości ok. 
20 km/h w ciągu godziny można skutecznie i 
dokładnie oczyścić powierzchnię ponad 100000 
m². Mata FOD*BOSS może być ciągnięta za 
pomocą dowolnego pojazdu wyposażonego w 
zaczep holowniczy i nie wymaga od kierowcy 
posiadania szczególnego przeszkolenia.
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Mata jedzie się po powierzchni zbiera zanieczyszczenia i zamyka wewnątrz



6
Transport Equipment Speck 1  -  D-41334 Nettetal    T  +49(0)2153 9105200    F  +49(0)2153 9105222    E  info@wiegel.eu    I  www.wiegel.eu

WYDAJNOŚĆ

FOD*BOSS sprząta do 175000 m²/h, a więc znacznie szybciej niż zamiatarka. Czemu więc 
płacić więcej za mniejszą wydajność?

0 50.000 100.000 150.000

Zamiatarka

FOD*BOSS

FOD*BOSS Duplex

FOD*BOSS Triplex

m²/h

Rezultaty
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ZALETY 

•   Przyjazny dla środowiska, 
czysty i cichy

  Lotniskowa mata zamiatająca FOD*BOSS może 
również być z łatwością ciągnięta za pojazdem 
elektrycznym, stając się tym samym jedyną 
zamiatarką przyjazną dla środowiska.

  Mata FOD*BOSS działa w sposób ostrożny 
i bez dużego oddziaływania na drogę, aby 
chronić jej nawierzchnię. W ten sposób 
redukuje się uszkodzenia, które powstają 
podczas czyszczenia przy użyciu zamiatarki 
przemysłowej.

  Cicha praca lotniskowej maty zamiatającej 
FOD*BOSS, umożliwia korzystanie z niej 
przez całą dobę, również w portach lotniczych 
znajdujących się na obszarach wrażliwych na 
hałas.

•   Niskie koszty

  Niski koszt oznacza, że mata FOD*BOSS 
jest przystępna nawet dla najmniejszego 
portu lotniczego, w celu uzyskania wysokiego 
standardu eliminowania FOD. Te małe lotniska 
nie ustępują więc wielkim portom lotniczym, jeśli 
chodzi o wykorzystanie FOD*BOSS.

  FOD*BOSS jest niezastąpiony dla kontroli 
powierzchni drogowych, w celu zapewnienia dróg 
startowych lub płyt lotniskowych, wolnych od 
materiału FOD.
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•   Elastyczność

  Beton, asfalt, kostka brukowa, powierzchnie 
lakierowane, gładkie lub faliste, suche lub mokre 
nie stanowią dla FOD*BOSS żadnego problemu. 
FOD*BOSS może być używany również w 
deszczu, ponieważ działa on bez próżni i woda 
nie zbiera się w macie.

  Ten, jedyny w swoim rodzaju, szybki system 
zamiatania jest godnym uwagi środkiem redukcji 
FOD, przeznaczonym dla portów lotniczych 
i wojska. Każda mata FOD*BOSS zawiera 
zestaw wytrzymałych i trwałych szczotek, które 
wychwytują i zatrzymują FOD, za pośrednictwem 
specjalnie zaprojektowanych aerodynamicznych 
łopatek znajdujących się w otworach. 

  FOD*BOSS dopasowuje się automatycznie 
do nawierzchni i tym samym gwarantuje stałą 
skuteczność zbierania materiału FOD. Nie 
wymaga konserwacji. Mata działa natychmiast 
po wprowadzeniu jej w ruch. FOD*BOSS 
działa bez magnesów i zbiera przedmioty 
zarówno metalowe jak i niemetalowe, ze 
stałą wydajnością. Ta lotniskowa mata 
zamiatająca została zaprojektowana tak, 
aby szybko zbierać zanieczyszczenia 
z dużych powierzchni. FOD*BOSS jest 
skuteczny i opłacalny. Przekonaj się sam!                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                  

•   Mocny i wytrzymały – 
sprawdzona jakość

  Szeroko zakrojone badania i rozwój w połączeniu 
z kompleksowymi badaniami terenowymi i 
wieloletnim doświadczeniem operacyjnym 
zaowocowały powstaniem produktu, zrobionego 
z najnowocześniejszych materiałów. To, w 
połączeniu z najlepszymi technikami produkcji, 
zapewnia długi i wydajny okres eksploatacji 
lotniskowej maty zamiatającej. System 
FOD*BOSS został sprawdzony już tysiąckrotnie 
na dużych jak i małych portach lotniczych, jak 
również w jednostkach wojskowych. Zapraszamy 
do zapoznania się z naszymi referencjami.
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Nasi klienci FOD*BOSS

Port Lotniczy Lipsk/Halle | DHL Lipsk | Port Lotniczy Hamburg |  

Port Lotniczy Brema | Port Lotniczy Hanower | Port Lotniczy Magdeburg 

| Port Lotniczy Düsseldorf | Port Lotniczy Münster/Osnabrück 

| Port Lotniczy Kolonia/Bonn | Port Lotniczy Zweibrücken |  
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Port Lotniczy Monachium | Port Lotniczy Friedrichshafen | Port Lotniczy 

Schönhagen | Lufthansa Technik  Monachium | Tor Testowy Volkswagen | 

Baza Lotnicza USA Spangdahlem | Port Lotniczy Zurych  
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Porównanie kosztów zamiatarki / FOD*BOSS na lotnisku 

Przyjęte założenia:

•  Powierzchnia do czyszczenia: 4 ha
•  Czyszczenie: 2x w tygodniu
• Zużycie paliwa zamiatarki: 43 l/h
• Zużycie paliwa pojazdu holowniczego FOD*BOSS: 10 l/h
• Okres użytkowania maty FOD*BOSS: 4000 km
• Koszt personelu 35 €/h

PORÓWNANIE KOSZTÓW FOD*BOSS / ZAMIATARKI

0,00,20,40,60,81,0

3.476,- € 

ZAMIATARKA

Leasing, miesięczna amortyzacja 

wraz z przeglądem ciężarówki

2.160,- €

Koszt utrzymania zespołu 

zamiatającego / szczotek

133,- €

Personel  

miesięcznie

427,- €

Olej  

napędowy

750,- €

Miesięczne koszty eksploatacji
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Miesięczne koszty eksploatacji

Zużycie  

FOD*BOSS

242,- €

Leasing i konserwacja 

pojazdu holowniczego

600,- €

Personel  

miesięcznie

195,- €

Olej  

napędowy

21,- €

1.057,- € 

KORZYŚCI
70%

DO
OSZCZĘDNOŚĆ

PRZY KORZYSTANIU ZFOD*BOSS
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ZAINTERESOWANY? 

Chętnie zademonstrujemy
FOD*BOSS u Państwa,  
za darmo!

Wybierz większe bezpieczeństwo,  
wybierz FOD*BOSS!
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FOD*BOSS

Szerokość czyszczenia  250 cm

Waga 20 kg

Prędkość 5 – 40 km/h

FOD*BOSS Duplex

Szerokość czyszczenia 500 cm

Waga 45 kg

Prędkość 5 – 40 km/h

FOD*BOSS Triplex

Szerokość czyszczenia 700 cm

Waga 60 kg

Prędkość 5 – 40 km/h

FOD*BOSS po spakowaniu (Mata)

Długość  2500 mm

Średnica 300 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Niemal wszystkie produkty z naszej oferty wysyłamy z 
naszych oddziałów w Holandii, Belgii i Niemczech za 
pośrednictwem rozległej sieci dystrybutorów.

Transport Equipment

Holandia T +31(0)252 240060
‘s Gravendamseweg 53 F +31(0)252 240066
2215 TC  Voorhout E info@wiegel.nl  
   www.wiegel.nl 

Niemcy T +49(0)2153 9105200
Speck 1 F +49(0)2153 9105222
41334 Nettetal E info@wiegel.eu
   www.wiegel.eu

Belgia T +32 (0)3 3551100
Postbus 56 F +32 (0)3 3551105
2160 Wommelgem (Antw.) E info@wiegel.be
   www.wiegel.be 

Polska T (+48 24) 254 06 52
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10 F (+48 24) 254 96 02
99-300 Kutno E megmar@megmar.pl
   www.megmar.pl 


