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Spółka Kastell od kilkunastu lat produkuje i oferuje systemy szczotek przemysłowych.  
Odbiorcami są przedsiębiorstwa komunalne, firmy zajmujące się sprzątaniem obiektów 
zamkniętych, lotniska, zakłady produkujące maszyny przemysłowe, oczyszczalnie ścieków,  
oraz dealerzy maszyn czyszczących i zamiatarek. To oni podkreślają, że szczotki firmy Kastell 
mają długi okres eksploatacji i sprawdzają się w trudnych warunkach. Za imponujący sukces 
produktów firmy z Wrocławia odpowiada wiele czynników. Nie bez znaczenia jest fakt,  
że przy produkcji szczotek do maszyn wykorzystuje się najlepsze materiały oraz stosuje nowo-
czesne technologie produkcji. Szczotki są wysokiej jakości i mają ergonomiczne kształty, a klient 
może wybrać produkt idealnie pasujący do urządzenia i rodzaju pracy. Gama różnego rodzaju 
szczotek jest bogata, począwszy od szczotek talerzowych, walcowych, wieńcowych, skończywszy 
na modelach specjalistycznych, tworzonych na zamówienie. 

Szczotki dla wszystkich maszyn

Twoja zamiatarka jest tak dobra  
jak szczotki których używasz

Kastell – Firmy Komunalne
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O firmie

Naszymi odbiorcami są przede 
wszystkim przedsiębiorstwa komunalne, 
firmy zajmujące się sprzątaniem 
obiektów zamkniętych, lotniska, zakłady 
produkujące maszyny przemysłowe, 
oczyszczalnie ścieków, dealerzy maszyn 
czyszczących oraz ich producenci.

Teraz również Twoja firma może 
dołączyć do grona naszych 
zadowolonych klientów Kastell – 
Zapraszamy
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Przyjazne w obsłudze

Długi czas użytkowania

Skuteczność zamiatania

Oprócz dbałości o jakość naszych produktów, przy ich two-
rzeniu myślimy o ludziach którzy będą je użytkować. Dlatego 
właśnie szczotki Kastell zostały zaprojektowane w ten sposób, 
by jak najbardziej ułatwić ich serwisowanie oraz montaż.  
Dzięki temu czas i łatwość wymiany szczotki ulega znaczne-
mu skróceniu.

Twoja zamiatarka jest tak dobra jak szczotki których używasz. 
Stosując produkty Kastell doświadczysz prawdziwej jakości 
i skuteczności zamiatania. To wspaniałe kiedy dostępne mate-
riały i innowacyjne rozwiązania sprawiają, że stworzone zostaje 
coś tak wydajnego, będacego doskonałą kombinacją technolo-
gii i jakości. Używając naszych szczotek odkryjesz co oznacza 
zupełnie nowa jakość zamiatania.

Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych materiałów  
w naszych szczotkach, został znacząco wydłużony czas ich 
zużycia. Dzięki dbałości firmy Kastell o najmniejsze detale, 
Twoja szczotka może pracować dłużej, co pozwala Twojej firmie 
obniżać koszty związane z ich użytkowniem. Wybierając nasze 
produkty, otrzymujesz produkt najwyższej jakości, o znacznie 
wydłużonym czasie eksploatacji.

Szczotki stworzone z myślą o Tobie

Kastell – Firmy Komunalne6
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Produkcja w Polsce

Łatwość obsługi

Długi czas użytkowania Jakość zamiatania

Rozbudowana sieć logistyczna 
i szybkość dostaw

Troska o klienta i produkt

Cechy produktów 7

WWW.KASTELL.PL – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI



WWW.KASTELL.PL – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

 » Zastosowanie: Sprzątanie pozimowe lub terenów bardzo zanieczyszczonych
 » Drut płaski 3,3 × 0,6 mm

Drut płaski

 » Zastosowanie: Sprzątanie terenów średnio i słabo zanieczyszczonych
 » PPN 2,5 mm

Polipropylen

Rodzaje materiału:
 » drut płaski 3,3 × 0,6 mm lub 2,8 × 0,45 mm, 
 » polipropylen (PPN) 2,5 mm + drut 3,3 × 0,6 mm lub 2,8 × 0,45 mm (MIX) 
 » polipropylen (PPN) 2,5 mm

Segment

Segment szczotki talerzowej

Kastell – Firmy Komunalne8

SZCZOTKI TALERZOWE

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) 2,5 mm 
+ drut 3,3 × 0,6 mm lub 2,8 × 0,45 mm (MIX)

Rodzaje podkładu:
 » podkład plastik (grubość 24 – 30 mm)
 » sklejka drewniana (grubość 24 mm) 
wodoodporna

 » blacha 3 mm

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) 2,5 mm

Rodzaje podkładu:
 » podkład plastik (grubość 24 – 30 mm)
 » sklejka drewniana (grubość 24 mm) 
wodoodporna

 » blacha 3 mm

Rodzaj materiału:
 » drut płaski 3,3 × 0,6 mm lub 2,8 × 0,45 mm

Rodzaje podkładu:
 » podkład plastik (grubość 24 – 30 mm)
 » sklejka drewniana (grubość 24 mm) 
wodoodporna

 » blacha 3 mm

Wiązki Brodd, Broddway i City Cat

Nabijana w pełni maszynowo
numer jeden w Polsce do maszyn  
kompaktowych
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Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) grubość 
wg potrzeb + drut płaski 
3,3 × 0,6 mm (MIX)

Osadzenie: 
 » tuleja plastikowa standardowe 
wymiary (zew/wew): 60/40 mm, 
125/85 mm, 200/163 mm lub 
wg potrzeb 

Mocowanie:
 » profil kwadratowy standardowe 
wymiary 34 × 34 mm, 
41 × 41 mm, 46 × 46 mm, 
51 × 51 mm, 61 × 61 mm 
sześciokątny lub wg potrzeb

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) 
grubość wg potrzeb

Osadzenie: 
 » tuleja plastikowa standardowe 
wymiary (zew/wew): 60/40 mm,
 125/85 mm, 200/163 mm lub 
wg potrzeb 

Mocowanie:
 » profil kwadratowy standardowe 
wymiary 34 × 34 mm, 
41 × 41 mm, 46 × 46 mm, 
51 × 51 mm, 61 × 61 mm 
sześciokątny lub wg potrzeb

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) grubość 
wg potrzeb + drut przestrzennie 
falowany 0,5 mm (MIX)

Osadzenie: 
 » tuleja plastikowa standardowe
wymiary (zew/wew): 60/40 mm, 
125/85 mm, 200/163 mm lub 
wg potrzeb 

Mocowanie:
 » profil kwadratowy standardowe 
wymiary 34 × 34 mm, 
41 × 41 mm, 46 × 46 mm, 
51 × 51 mm, 61 × 61 mm 
sześciokątny lub wg potrzeb

Rodzaj materiału:
 » poliamid (PA) 
grubość wg potrzeb

Osadzenie: 
 » tuleja plastikowa standardowe 
wymiary (zew/wew): 60/40 mm, 
125/85 mm, 200/163 mm lub 
wg potrzeb 

Mocowanie:
 » profil kwadratowy standardowe 
wymiary 34 × 34 mm, 
41 × 41 mm, 46 × 46 mm, 
51 × 51 mm, 61 × 61 mm 
sześciokątny lub wg potrzeb

Walcowa WalcowaWalcowa Walcowa

Pełne / proste Spirala V

Numer jeden w Polsce  
do usuwania śniegu

Spirala

Numer jeden w Polsce  
do usuwania śniegu

Spirala

Formy nabicia

Kastell – Firmy Komunalne10

SZCZOTKI WALCOWE
Szczotki walcowe wykorzystywane są nie tylko w zamiatarkach, 
ale również na indywidualne potrzeby naszych klientów.



Szczotki walcowe
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 » Wymiary standardowe: 34 × 34 mm, 41 × 41 mm, 46 × 46 mm, 51 × 51 mm, 61 × 61 mm 
sześciokątny lub wg potrzeb

Profile kwadratowe do szczotek wieńcowych

Profile kwadratowe

Formy nabicia

Nabicie proste – średnia gęstość

Nabicie pełne – średnia gęstość

Nabicie proste – zagęszczone

Nabicie pełne – zagęszczone

Nabicie spiralne – jednorzędowe Nabicie spiralne – dwurzędowe

Nabicie V Nabicie spirala zagęszczona

11



WWW.KASTELL.PL – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Kastell – Firmy Komunalne12

SZCZOTKI WIEŃCOWE
Szczotki wieńcowe (krążki) to alternatywa dla szczotek walco-
wych nabijanych na tulei – są coraz częściej stosowane w pod-
czepianych modułach zamiatających lub innych konstrukcjach 
przystosowanych do oczyszczania dróg oraz terenów budowy.

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) 1,3 mm, 2,0 mm,  
2,2 mm, 2,5 mm

Średnice wewnętrzne wieńców:
 » 77 mm, 110 mm, 128 mm, 162 mm, 178 mm,  
205 mm, 220 mm, 254 mm, 300 mm

Średnica zewnętrzna wieńców:
 » 300 mm – 900 mm

Rodzaj materiału:
 » polipropylen przestrzennie falowany (PPN) 
1,3 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm

Średnice wewnętrzne wieńców:
 » 77 mm, 128 mm, 162 mm, 178 mm,  
220 mm, 254 mm

Typ wieńca:
 » wieniec wygięty (zig zag)

Rodzaj materiału:
 » drut przestrzennie falowany 0,7 mm 

Średnice wewnętrzne wieńców:
 » 77 mm, 110 mm, 128 mm, 162 mm, 178 mm,  
205 mm, 220 mm, 254 mm, 300 mm

Średnica zewnętrzna wieńców:
 » 300 mm – 900 mm

Rodzaj materiału:
 » drut przestrzennie falowany 0,7 mm

Średnice wewnętrzne wieńców:
 » 77 mm, 128 mm, 162 mm, 178 mm,  
220 mm, 254 mm

Typ wieńca:
 » wieniec wygięty (zig zag)

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) zima 1,3 mm, 2,2 mm

Średnice wewnętrzne wieńców:
 » 77 mm, 110 mm, 128 mm, 162 mm, 178 mm,  
205 mm, 220 mm, 254 mm, 300 mm

Średnica zewnętrzna wieńców:
 » 300 mm – 900 mm

 » Średnica wewnętrzna: 77 mm, 110 mm, 128 mm, 178 mm, 205 mm, 220 mm, 
254 mm i 300 mm

 » Szerokość przekładki: Przy średnicy wewnętrznej z zakresu 77–128 mm: 15 mm, 
178–300 mm: 25 mm

Przekładka szczotki wieńcowej 

Dystanse

Numer jeden w Polsce  
do usuwania śniegu
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SZCZOTKI LISTWOWE

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) grubość wg potrzeb 
+ drut przestrzennie falowany 0,5 mm 
lub drut płaski (MIX)

Osadzenie:
 » sklejka wodoodporna
 » podkład plastik
 » profil stalowy

Rodzaj materiału:
 » drut przestrzennie falowany 0,5 mm 
lub drut płaski 

Osadzenie:
 » sklejka wodoodporna
 » podkład plastik
 » profil stalowy

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) 
grubość wg potrzeb

Osadzenie:
 » sklejka wodoodporna
 » podkład plastik
 » profil stalowy 

Szczotki listwowe wykorzystywane są nie tylko w zamiatarkach, 
ale również na indywidualne potrzeby naszych klientów.
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Szczotki listwowe: które wykorzystywane są nie tylko w zamiatarkach, ale również na indywidualne potrzeby naszych klientów.
Osadzenie:
- sklejka wodoodporna
- podkład plastik
- profil aluminiowy
Materiał:
- drut przestrzennie falowany 0,5 mm lub drut płaski 
- polipropylen (PPN) grubość wg potrzeb + drut przestrzennie falowany 0,5 mm lub drut płaski (MIX)
- polipropylen (PPN) grubość wg potrzeb

O firmie 15
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Szczotki przyjazne dla operatora

Kastell – Firmy Komunalne16

SZCZOTKI SPECJALISTYCZNE

Szczotka do chwastów

Rodzaj materiału:
 » Stalowe liny. Standardowy wymiar 
średnica: ø22 mm, L=280 mm, 350 mm 
lub wg potrzeb

Podkład:
 » Blacha 3 mm

Zastosowanie:
 » Usuwanie chwastów bez zastosowania 
środków chemicznych, szczotki te stosowane 
są w zamiatarkach ulicznych prawie 
wszystkich modeli.

Wymienne liny

Sprzątanie pozimowe, 
usuwanie trawy

Rodzaj materiału:
 » Drut płaski 3,3 × 0,6 mm w tulei stalowej 
+ osłona z tworzywa

Podkład:
 » Plastik 30 mm

Zastosowanie:
 » Przeznaczona do usuwania zalegającego, 
zbitego brudu i piachu po „akcji zima”, 
doskonale sprawdza się również w usuwaniu 
trawy i chwastów przy krawężnikach oraz na 
kostce brukowej.

Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, szczotki Kastell 
są przyjazne w obsłudze przez operatora. Tworząc nasze 
produkty, myślimy nie tylko o wydajności, ale także o ludziach 
którzy nasz produkt używają. Dzięki temu nasze produkty są 
doskonałą kombinacją ergonomii użytkowania i jakości.

Głowica Chwastgo

Rodzaj materiału:
 » Stalowe liny. Średnica ø14 mm

Zastosowanie:
 » W kosach spalinowych o mocy powyżej 2 kW: 
Stihl, Husqvarna, Echo, Tanaka, stanowi 
ekologiczne rozwiązanie dla firm zajmujących 
się usuwaniem trawy i chwastów z miejsc 
trudno dostępnych. Umożliwia szybką zmianę 
systemu pracy z żyłki na liny.



O firmie
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SZCZOTKI LOTNISKOWE

Kaseta

Rodzaj materiału:
 » drut ocynkowany 0,45 mm  
przestrzennie falowany

 » profil z aluminium (stabilność i możliwość  
regeneracji)

 » koszyczki z tworzywa mogącego pracować 
w temperaturach do -40⁰C.

Zastosowanie:
 » Specjalistyczne oczyszczarki lotniskowe

Szczotka wieńcowa

Rodzaj materiału:
 » drut ocynkowany 0,45 mm  
przestrzennie falowany

 » pierścień z ocynkowanej taśmy stalowej
 » koszyczki z tworzywa mogącego pracować 
w temperaturach do -40⁰C.

Zastosowanie:
 » Specjalistyczne oczyszczarki lotniskowe

Szczotka wieńcowa

Rodzaj materiału:
 » PPN 2,5 mm
 » pierścień z ocynkowanej taśmy stalowej
 » koszyczki z tworzywa mogącego pracować 
w temperaturach do -40⁰C.

Zastosowanie:
 » Specjalistyczne oczyszczarki lotniskowe
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WIDE SWEEP RINGS

Wide Sweep Rings

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) lub poliamid (PA) 
grubość wg potrzeb

 

 Dostępne wymiary segmentów:
 » 78/50 mm, 110/50 mm, 128/50 mm,  
178/60 mm, 254/60 mm

Średnica zewnętrzna segmentu:
 » wymiar maksymalny:  
średnica segmentu + 700 mm

 » wymiar minimalny: 
średnica segmentu + 125 mm

Wide Sweep Rings

Rodzaj materiału:
 » Drut 0,5 mm, 0,7 mm  
przestrzennie falowany

 

 Dostępne wymiary segmentów:
 » 78/50 mm, 110/50 mm, 128/50 mm,  
178/60 mm, 254/60 mm

Średnica zewnętrzna segmentu:
 » wymiar maksymalny:  
średnica segmentu + 700 mm

 » wymiar minimalny: 
średnica segmentu + 125 mm

Wide Sweep Rings

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) grubość wg potrzeb + 
drut płaski 3,3 × 0,6 mm lub PPN grubość wg 
potrzeb + drut  przestrzennie falowny 0,5 mm

 Dostępne wymiary segmentów:
 » 78/50 mm, 110/50 mm, 128/50 mm,  
178/60 mm, 254/60 mm

Średnica zewnętrzna segmentu:
 » wymiar maksymalny:  
średnica segmentu + 700 mm

 » wymiar minimalny: 
średnica segmentu + 125 mm



Wide Sweep Rings | PurgoTec
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PURGOTEC

PurgoTec

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) 

Plastikowy pierścień o średnicy 
 wewnętrznej:
 » 128 mm
 » 162mm
 » 178 mm
 » 254 mm

Średnica zewnętrzna:
 » 300 mm – 930 mm 

PurgoTec

Rodzaj materiału:
 » polipropylen (PPN) 

Plastikowy pierścień o średnicy 
 wewnętrznej:
 » 128 mm
 » 162mm
 » 178 mm
 » 254 mm

Średnica zewnętrzna:
 » 300 mm – 930 mm 

PurgoTec® to ekologiczne szczotki wieńcowe na pierścieniu polipropylenowym z włosiem z PPN. 
Wyjątkowo trwałe połączenie włókien z pierścieniem wewnętrznym zwiększa wytrzymałość 
szczotki, co pozwala wykonywać ekstremalne prace bez ryzyka utraty włókien. Produkt jest łatwy 
w montażu, pierścień nie koroduje i jest mniej podatny na działanie warunków zewnętrznych.

Projektując nasze produkty nie zapominamy o dbałości o środowisko – zużytą szczotkę w całości 
można poddać recyklingowi. 
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SZCZOTKI DLA WSZYSTKICH MASZYN

KONTAKT
Ten katalog spełnił swój cel jeżeli pomógł Państwu odpowie-
dzieć na pewne pytania. Jeżeli jednak chcą Państwo dowiedzieć 
się więcej na temat naszych produktów niezmiernie nas to cie-
szy, gdyż zawsze służymy Państwu pomocą. Możemy opowiadać 
o jakości naszej produkcji, wykorzystywanych materiałach czy 
trwałości. Najlepiej jednak będzie jeżeli przekonają się o tym 
Państwo sami.  
 
Gdyby byli Państwo zainteresowani dodatkowymi informacja-
mi, na temat poszczególnych typów szczotek lub modeli dla 
konkretnych maszyn prosimy o kontakt z naszą infolinią:
 » 801 801 888
 » info@kastell.pl

Dziękujemy serdecznie
Zespół firmy Kastell

Firma Kastell posiada najszerszą ofertę szczotek na rynku. 
W naszym asortymencie z pewnością znajdą Państwo produkt 
który potrzebujecie. Z każdym rokiem staramy się poszerzać 
naszą ofertę, dopasowując ją do wymagań i aktualnych potrzeb 
naszych klientów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem dodatko-
wych informacji na temat naszych szczotek, prosimy o kontakt. 
Nasi konsultanci udzielą niezbędnych danych oraz prześlą 
dodatkowe materiały informacyjne.



KASTELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
ul. Zachodnia 2
55-330 Błonie

Tel.:   +48 71 356 70 31
Fax:  +48 71 356 71 17
Infolinia:  801 801 888

WWW.KASTELL.PL




