
Zielone, trwałe i tanie w 
użytkowaniu.  

Armigo® jest dobrze znane jako 
szybki sposób odchwaszczania 
twardych powierzchni. Ta głowica 
odchwaszczająca, wraz z 
wymiennymi linami stalowymi  
pasuje do niemal dowolnego typu 
kosy, a wyniki jej pracy są po 
prostu zdumiewające. 
	  

Zajrzyj na naszą stronę 
internetową: 
www.armigo.com 
i zobacz ulepszenia głowice od 
oryginału Armigo® poprzez  
Armigo2 aż do Armigo Triplo.

H S T C  B . V .  
Motylewo 30 

66-450 Bogdaniec 
Polska 

+48 (0) 95- 7260 304 

F I R M A

Twój przyjaciel przy usuwaniu 
chwastów.

ARMIGO®

Verwijder onkruid in een 
handomdraai met de Armigo

HSTC powstała w 1990 roku jako firma 
handlowa pomiędzy Holandią i Southern 
African Development Coordination 
Conference (SADCC), poprzednikiem 
Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej. 
Stanowi to genezę nazwy firmy HSTC: 
Holland Trading Company SADCC 

W ciągu minionych lat handel został 
rozszerzony o kilka kolejnych krajów. 

HSTC posiada firmy w Holandii, Polsce, 
Niemczech i Chile.

http://www.armigo.com/
http://www.armigo.com/


Armigo jest częścią HSTC B.V., 
firmy której odpowiedzialność 
społeczna jest priorytetem. Armigo 
ciągle poszukuje równowagi 
pomiędzy technologią, 
środowiskiem a ergonomią. 

Od wielu lat Armigo zjamowało się 
ciagłym rozwojem produktu do 
odchwaszczania, który byłby 
skuteczny i wolny od wszelkich 
pestycydów. W tej dziedzinie 
byliśmy pierwsi, wynikiem tych prac 
jest głowica łatwa w użyciu i 
pasująca do wszystkich kos. 

My jesteśmy zadoowleni tylko 
wtedy, gdy Ty jesteś 
usatysfakcjonowany! 

SPECYF IKACJĘ

W celu rozwoju produktów wysokiej jakości, współpracujemy z różnymi 
firmami. Rezultatem takiego współdziałania jest produkt najwyższej jakości.  
 

ARMIGO®:  

Armigo® było pierwszą głowicą kompatybilną z wszystkimi typami 
kosiarek. Pierwsza głowica Armigo® została udoskonalona i 
podniesiona do wersji Armigo 2 , a teraz do nowoczesnego i 
wyrafinowanego Armigo Triplo.

ARMIGO 2: 

Armigo 2 is następcą Armigo® 

- 50% lżejsza od poprzedniczki  
- Nie wymaga narzędzi do zmiany 

stalowych wiązek** 
- Super wytrzymała ze względu na twarde anodowanie i Nituff® 
- Mechanizm samosmarujący 

ARMIGO TRIPLO: 

 Armigo Triplo tak jak Armigo 2, jest lekkie oraz łatwe i szybkie w 
obsłudze. Triplo posiada również unikalny system zmiany wiązek, 
który nie wymaga użycia żadnych narzędzi. 

W przeciwieństwie do Armigo 2, Armigo Triplo ma zmieniony 
kształt. Skośne ułożenie wiązek jest postrzegane przez 
użytkownika jako przyjemne w użytkowaniu. 

**wiązki wymienne, 
dostępne w dwóch 
różnych grubościach (12 i 
14 mm)


