
oglasno sporočilo  4. marec 2008 3 mojdom 198

Pometalni stroji za čisto dvorišče

Spomladanski dnevi so čas, ko se prebudi narava, ki kar kliče po čiščenju nesnage, 
ostale od zime. In če je površina prevelika za eno metlo? Na voljo imate dve izbiri: 
delate dlje ali pa si oskrbite pometalni stroj, primeren velikosti površin.

Pometalni stroji so lahko ročni 
na potisk ali z lastnim motorjem, 
lahko pa tudi volanski s sedežem, 
primerni za zelo velike površine. 
Med manjšimi pometalnimi stroji je 
na voljo cela vrsta različnih modelov 
in znamk, le nekateri proizvajalci 
pa imajo potrebno znanje tudi za 
izdelavo večjih volanskih strojev.

Želimo vam pomagati pri izbiri 
najprimernejšega stroja za vaše 
potrebe. Velikost stroja (širina 
pometanja) naj bo skrbno izbrana. 
Pazite, da stroj ni prevelik, kajti 
pomesti je treba tudi težje dostopna 

mesta, ki so običajno najbolj 
potrebna čiščenja. Glede na stopnjo 
umazanosti in želeno hitrost dela 
ter seveda finančne zmožnosti se 
odločite za stroj na potiskanje ali 
stroj s pogonom.

Nakup pometalnega stroja naj bo 
ekonomičen, zato bodite pozorni na 
vzdržljivost samega ohišja aparata, 
ki mu omogoča dolgo življenjsko 
dobo. Boljši stroji brez pogona 
imajo kovinsko ogrodje in druge 
dele iz kakovostne ABS umetne 
mase. Namestitev in izvedba ročaja 
naj ne zdrži le stroja »v izložbi«, 

Pometanje stroja na potisk

Princip pometanja stroja z lastnim pogonom

Glavna ščetka valjaste oblike izvaja funkcijo pometanja – smeti pometa v 
zbiralnik. Dolžina ščetin in dober prenos na ščetko sta bistvenega pomena 
za kvaliteto pometanja. Stranska ščetka pometa smeti od robov proti 
sredini, kjer jih doseže glavna ščetka. Velikost rezervoarja je pomembna.

Polnjenje rezervoarja pri bencinskih ali 
akumulatorskih strojih: sesalna turbina s filtrom 
poskrbi, da se okoli stroja ne praši in da se smeti 
usedajo v zbiralnik, ki se napolni do vrha.

temveč tudi, ko bo imel poln 
rezervoar. Da boste učinkovito 
pometli tudi med tlakovci, mora 
glavna ščetka pometati naprej. Pri 
strojih s pogonom bodite pozorni 
na delovanje lopute kletke pri glavni 
ščetki. Pomemben  je filter za prah, 
ki se ustvarja pri pometanju, z 
možnostjo  stresanja. Nastavljivost 
glavne in stranskih ščetk vam 

omogoča kvalitetno pometanje na 
različnih podlagah, hkrati pa vam 
z možnostjo nastavitve zagotavlja 
daljšo življenjsko dobo ščetk.

Pravilna izbira pripomočka zagotavlja 
dolga leta uživanja v spomladanskem 
soncu brez peska, listja in druge 
nesnage na tleh.


