
Rewolucyjny system do czyszczenia powierzchni drogowych

Za pomocą prostych uchwytów, maty FOD*BOSS 
mogą zostać zamontowane pojedynczo, w systemie 
duplex lub triplex. 

Szybki montaż… wyruszasz... i gotowe!

Gdy mata jest w ruchu, działa natychmiast. 
FOD*BOSS składa się rzędów odpornych i trwałych 
listw szczotkowych.

Zgarniane śmieci zbierane są w siatki z tworzywa 
sztucznego o drobnych oczkach. 

Jeszcze nigdy nie było to tak proste

Lotniskowe maty zamiatające 
FOD*BOSS 
dla optymalnej ochrony przed FOD

FOD*BOSS usuwa ciała obce oraz minimalizuje powstawanie 
uszkodzeń FOD. 

Na wszystkich lotniskowych powierzchniach operacyjnych 
znaleźć można ciała obce tj. 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. 
Eksperci szacują, że przemysł lotniczy, z powodu FOD, co roku 
ponosi straty rzędu 4 mld $. Z FOD*BOSS można te straty 
zminimalizować.

FOD*BOSS zamiata szybciej bardziej efektywnie niż kiedy-
kolwiek wcześniej.

FOD*BOSS czyści szybciej, dokładniej i w sposób bardziej 
oszczędny niż zamiatarka. FOD*BOSS może być, bez prob-
lemu, ciągnięty za pojazdem elektrycznym. I co najlepsze: na 
FOD*BOSS pozwolić może sobie nawet najmniejsze lotnisko.

www.fodboss.net
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10 powodów by wybrać FOD*BOSS

Porównanie wydajności FOD*BOSS / Zamiatarki 
FOD*BOSS czyści dokładniej, szybciej i taniej 

Zamiatarka

FOD*BOSS

FOD*BOSS Duplex

FOD*BOSS Triplex

m²/h 0 50.000 100.000 150.000

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole

Katalog główny Doradztwo osobiste

Dane

Firma

Osoba kontaktowa 

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Tel

E-Mail (opcjonalnie)

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zamów nasz katalog lub skontaktuj  
się z naszym osobistym doradcę. 
Wystarczy wypeęnię formularz i przesęaę 
go faksem na numer: 

Fax (+48 24) 254 96 02.

1. FOD*BOSS jest szybki
  System FOD*BOSS Triplex jest w stanie w ciągu godziny, 

przy prędkości ok. 20 km/h, skutecznie i dokładnie 
oczyścić obszar ponad 175000 m2. Czemu więc płacić 
więcej za mniejszą wydajność?

2.  FOD*BOSS jest dokładny
  FOD*BOSS działa bez magnesów i zbiera przedmioty 

zarówno metalowe jak i niemetalowe, ze stałą, dobrą 
skutecznością.

3.  FOD*BOSS chroni środowisko
  Lotniskowa mata zamiatająca FOD*BOSS może być z 

łatwością ciągnięta za pojazdem elektrycznym, stając się 
tym samym jedyną zamiatarką przyjazną dla środowiska.

4.  FOD*BOSS jest opłacalny
  FOD*BOSS powoduje, że zakup jak i użytkowanie jest 

znacznie tańsze niż w przypadku zamiatarki. Zatem 
FOD*BOSS jest przystępny nawet dla najmniejszego 
lotniska.

5.  FOD*BOSS jest elastyczny
  FOD*BOSS dopasowuje się automatycznie do nawi-

erzchni, nie ważne czy to beton, asfalt, kostka brukowa, 
powierzchnie lakierowane, gładkie lub faliste.

6.   FOD*BOSS działa w wilgotnych  
warunkach

  FOD*BOSS może być używany również w deszczu, 
ponieważ działa on bez próżni i woda nie zbiera się  
w macie.

7.  FOD*BOSS jest mocny i wytrzymały
  Szczegółowe badania i rozwój, wiele lat doświadczenia 

operacyjnego, najnowocześniejsze materiały i najlepsze 
techniki produkcyjne zapewniają efektywność i długą 
żywotność lotniskowej maty zamiatającej.

8.  FOD*BOSS chroni nawierzchnię
  Podczas czyszczenia przy pomocy przemysłowej  

zamiatarki, często powstają uszkodzenia czyszczonych  
powierzchni. FOD*BOSS czyści bez dużego 
oddziaływania na nawierzchnię i w ten sposób chroni ją.

9.  FOD*BOSS jest cichy
  Cicha praca lotniskowej maty zamiatającej FOD*BOSS, 

umożliwia korzystanie z niej przez całą dobę.

10.  FOD*BOSS jest wyjątkowy
  Każda mata zawiera zestaw wytrzymałych i trwałych 

szczotek, które wychwytują i zatrzymują FOD, za 
pośrednictwem specjalnie zaprojektowanych  
aerodynamicznych łopatek znajdujących się w otworach.

  Polska
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
  99-300 Kutno

T (+48 24) 254 06 52
F (+48 24) 254 96 02
E megmar@megmar.pl

70%
DO
OSZCZĘDNOŚĆ

PRZY KORZYSTANIU ZFOD*BOSS

www.wiegel.eu


