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4 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 29 ECO

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Economical packaging - disassembled snow shovels can be packed  
in a very economical way that allows efficient use of warehouse space 
and reducing costs of transportation.

Ekonomiczne pakowanie - rozłożone łopaty świetnie się pakują,  
co pozwala na efektywne wykorzystywanie powierzchni magazynowej  
i zmniejszenie kosztów transportu.

290 mm

220 mm

910 mm



Colour Index EAN

S298024PG002 5902455505954 324 162 81

S298005PG002 5902455508405 324 162 81
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Smart 29 ECO

Snow shovel Smart 29 ECO - assembled
Łopata smart 29 eco zmontowana



6 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 39 ECO

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Economical packaging - disassembled snow shovels can be packed  
in a very economical way that allows efficient use of warehouse space 
and reducing costs of transportation.

Ekonomiczne pakowanie - rozłożone łopaty świetnie się pakują,  
co pozwala na efektywne wykorzystywanie powierzchni magazynowej  
i zmniejszenie kosztów transportu.

390 mm

293 mm

1155 mm



Colour Index EAN

S39100BCZAXBPG002 5902455502380 130 130

Colour Index EAN

S39100BCZAXBPG001 5902455502380 600 -
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Smart 39 ECO

Snow shovel Smart 39 ECO - assembled

Snow shovel Smart 39 ECO - disassembled

Łopata smart 39 eco zmontowana

Łopata smart 39 eco rozmontowana



8 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 39 Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

390 mm

300 mm

1200 mm



Colour Index EAN

S3995BCZADSAPG002 5902455502830 130 130

Colour Index EAN

S3995BCZADSAPG001 5902455502830 500 -
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Smart 39 Basic

Snow shovel Smart 39 BASIC - assembled

Snow shovel Smart 39 BASIC - disassembled

Łopata smart 39 Basic zmontowana

Łopata smart 39 Basic rozmontowana



10 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 48 eco

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Economical packaging - disassembled snow shovels can be packed  
in a very economical way that allows efficient use of warehouse space 
and reducing costs of transportation.

Ekonomiczne pakowanie - rozłożone łopaty świetnie się pakują,  
co pozwala na efektywne wykorzystywanie powierzchni magazynowej  
i zmniejszenie kosztów transportu.

480 mm

363 mm

1205 mm



Colour Index EAN

S48100BCZAXBPG002 5902455503288 80 80

Colour Index EAN

S48100BCZAXBPG001 5902455503288 480 -
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Smart 48 Eco

Snow shovel Smart 48 eco - assembled

Snow shovel Smart 48 eco - disassembled

Łopata smart 48 Eco zmontowana

Łopata smart 48 eco rozmontowana



12 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 48 Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

480 mm

370 mm

1250 mm



Colour Index EAN

S4895BCZADSAPG002 5902455502861 70 70

Colour Index EAN

S4895BCZADSAPG001 5902455502861 320 -
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Smart 48 Basic

Snow shovel Smart 48 Basic - assembled

Snow shovel Smart 48 Basic - disassembled

Łopata smart 48 Basic zmontowana

Łopata smart 48 Basic rozmontowana



14 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 48 Ergo Alu

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Ergo alu shaft - a light and ergonomic aluminium shaft. The application of 
a 35 cm rubber insulation additionally increases comfort.

Trzonek ergo alu - solidny i wytrzymały trzonek wykonany z aluminium. 
Gumowa 35 cm termoizolacja dodatkowo podnosi komfort użytkowania.

Reinforcement - an application of aluminium plate makes the snow 
shovel more resistant to mechanical damage.

Wzmocnienie - zastosowanie tego aluminiowego elementu sprawia, że łopaty 
są bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

480 mm

370 mm

1415 mm



Colour Index EAN

S48110EACZADLAPG002 5902455503196 70 70

S48110EAPOMDLAPG002 5902455503134 70 70

15

Smart 48 ERGO ALU

Snow shovel Smart 48 ERGO ALU - assembled
Łopata smart 48 ERGO ALu zmontowana



16 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 50 Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Reinforcement - an application of aluminium plate makes the snow 
shovel more resistant to mechanical damage.

Wzmocnienie - zastosowanie tego aluminiowego elementu sprawia, że łopaty 
są bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

500 mm

385 mm

1250 mm



Colour Index EAN

S5095BCZADLAPG002 5901238217336 50 50

Colour Index EAN

S5095BCZADLAPG001 5901238217336 240 -
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Smart 50 Basic

Snow shovel Smart 50 Basic - assembled

Snow shovel Smart 50 Basic - disassembled

Łopata smart 50 Basic zmontowana

Łopata smart 50 Basic rozmontowana



18 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 50 Ergo Alu

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Ergo alu shaft - a light and ergonomic aluminium shaft. The application of 
a 35 cm rubber insulation additionally increases comfort.

Trzonek ergo alu - solidny i wytrzymały trzonek wykonany z aluminium. 
Gumowa 35 cm termoizolacja dodatkowo podnosi komfort użytkowania.

Reinforcement - an application of aluminium plate makes the snow 
shovel more resistant to mechanical damage.

Wzmocnienie - zastosowanie tego aluminiowego elementu sprawia, że łopaty 
są bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

500 mm

385 mm

1450 mm



Colour Index EAN

S50110EACZADLAPG002 5901238217343 60 60

S50110EAPOMDLAPG002 5901238217367 60 60
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Smart 50 Ergo Alu

Snow shovel Smart 50 ERGO ALU - assembled
Łopata smart 50 ERGO ALu zmontowana



20 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 55 Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

549 mm

417 mm

1275 mm



Colour Index EAN

S5595BCZADLAPG002 5902455503295 60 60

Colour Index EAN

S5595BCZADLAPG001 5902455503295 240 -
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Smart 55 Basic

Snow shovel Smart 55 Basic - assembled

Snow shovel Smart 55 Basic - disassembled

Łopata smart 55 Basic zmontowana

Łopata smart 55  Basic rozmontowana



22 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 55 Ergo Alu

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Ergo alu shaft - a light and ergonomic aluminium shaft. The application of 
a 35 cm rubber insulation additionally increases comfort.

Trzonek ergo alu - solidny i wytrzymały trzonek wykonany z aluminium. 
Gumowa 35 cm termoizolacja dodatkowo podnosi komfort użytkowania.

Reinforcement - an application of aluminium plate makes the snow 
shovel more resistant to mechanical damage.

Wzmocnienie - zastosowanie tego aluminiowego elementu sprawia, że łopaty 
są bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

549 mm

417 mm

1440 mm



Colour Index EAN

S55110EACZADLAPG002 5902455503301 60 60

S55110EAPOMDLAPG002 5902455502991 60 60
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Smart 55 Ergo Alu

Snow shovel Smart 55 ERGO ALU - assembled
Łopata smart 55 ERGO ALu zmontowana



24 p a t r o l g r o u p . c o m

Smart 60 Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Reinforcement - an application of aluminium plate makes the snow 
shovel more resistant to mechanical damage.

Wzmocnienie - zastosowanie tego aluminiowego elementu sprawia, że łopaty 
są bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

600 mm

400 mm

1350 mm



Colour Index EAN

S6095BCZADLAPG002 5901238217411 44 44

Colour Index EAN

S6095BCZADLAPG001 5901238217411 150 -
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Smart 60 Basic

Snow shovel Smart 60 Basic - assembled

Snow shovel Smart 60 Basic - disassembled

Łopata smart 60 Basic zmontowana

Łopata smart 60 Basic rozmontowana



26 p a t r o l g r o u p . c o m

Yeti Basic

310 mm

345 mm

750 mm

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Economical packaging - disassembled snow shovels can be packed  
in a very economical way that allows efficient use of warehouse space 
and reducing costs of transportation.

Ekonomiczne pakowanie - rozłożone łopaty świetnie się pakują,  
co pozwala na efektywne wykorzystywanie powierzchni magazynowej  
i zmniejszenie kosztów transportu.



27

Yeti Basic

Snow shovel Yeti BASIC - assembled
Łopata Yeti Basic zmontowana

Colour Index EAN

YET50BCZADXSBPG002 5902455504834 270 108 27

YET50BCZADXSBPG003 5902455504834 160 36 8



28 p a t r o l g r o u p . c o m

Yeti Telescopic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Telescope - it allows to adjust the length of the shaft to the type of work, 
and it is useful for storing and transporting.

Teleskop - umożliwia dostosowanie długości łopaty do charakteru 
wykonywanej pracy, ułatwia jej przechowywanie oraz transport.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

310 mm

345 mm

700-840 mm
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Yeti Telescopic

Snow shovel Yeti Telescopic - assembled
Łopata Yeti Telescopic zmontowana

Colour Index EAN

YETTCZADXSBPG002 5902455504445 250 100 25

YETTPOMDXSBPG002 5902455509143 250 100 25

YETTCZADXSBPG003 5902455504445 160 36 8

YETTPOMDXSBPG003 5902455509143 160 36 8



30 p a t r o l g r o u p . c o m

Vinson Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

395 mm

309 mm

1215 mm



Colour Index EAN

VIN95BCZADSAPG002 5902455503257 130 130

Colour Index EAN

VIN95BCZADSAPG001 5902455503257 240 -
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Vinson Basic

Snow shovel Vinson Basic - assembled

Snow shovel Vinson Basic - disassembled

Łopata Vinson Basic zmontowana

Łopata Vinson Basic rozmontowana



32 p a t r o l g r o u p . c o m

Elbrus Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using nuts facilitates assembling 
and disassembling of the shovel for easy storage and transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie nakrętek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

465 mm

370 mm

1240 mm



Colour Index EAN

ELB95BCZADSAPG002 5902455501772 70 70

Colour Index EAN

ELB95BCZADSAPG001 5902455501772 180 -
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Elbrus Basic

Snow shovel Elbrus Basic - assembled

Snow shovel Elbrus Basic - disassembled

Łopata Elbrus Basic zmontowana

Łopata Elbrus Basic rozmontowana



34 p a t r o l g r o u p . c o m

Elbrus Ergo Alu

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Ergo alu shaft - a light and ergonomic aluminium shaft. The application of 
a 35 cm rubber insulation additionally increases comfort.

Trzonek ergo alu - solidny i wytrzymały trzonek wykonany z aluminium. 
Gumowa 35 cm termoizolacja dodatkowo podnosi komfort użytkowania.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

465 mm

370 mm

1395 mm



Colour Index EAN

ELB110EACZADLAPG002 5902455505923 70 70

ELB110EAPOMDLAPG002 5902455503028 70 70
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Elbrus Ergo alu

Snow shovel Elbrus ERGO ALU - assembled
Łopata smart Elbrus ERGO ALu zmontowana



36 p a t r o l g r o u p . c o m

Agro Basic

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Universal - all-year-round shovel. Can be used for shoveling snow, 
removing thin ice or move around sand or sawdust, as well as preparing 
soil for planting.

Uniwersalność - łopata o całorocznym zastosowaniu. Można nią zarówno 
odśnieżać, skuwać lekki lód jak i sprzątać trociny czy piasek, przesypywać 
zboże bądź przygotowywać podłoże pod uprawy.

380 mm

505 mm

1400 mm



Colour Index EAN

AGR95BCZADLBPG002 5902455501994 70 70

Colour Index EAN

AGR95BCZADLBPG001 5902455501994 240 -
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Agro basic

Snow shovel Agro Basic - assembled

Snow shovel Agro Basic - disassembled

Łopata Agro Basic zmontowana

Łopata Agro Basic rozmontowana



38 p a t r o l g r o u p . c o m

Agro ergo alu

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Ergo alu shaft - a light and ergonomic aluminium shaft. The application of 
a 35 cm rubber insulation additionally increases comfort.

Trzonek ergo alu - solidny i wytrzymały trzonek wykonany z aluminium. 
Gumowa 35 cm termoizolacja dodatkowo podnosi komfort użytkowania.

Reinforcement - an application of aluminium plate makes the snow 
shovel more resistant to mechanical damage.

Wzmocnienie - zastosowanie tego aluminiowego elementu sprawia, że łopaty 
są bardziej wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases durability of 
the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie dodatkowo 
wzmacnia szuflę.

380 mm

510 mm

1490 mm



Colour Index EAN

AGR100EACZADLAPG002 5902455503271 70 70
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Agro Ergo Alu

Snow shovel Agro ERGO ALU - assembled
Łopata Agro ERGO ALu zmontowana
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Roller 60

Grip - durable, extremely comfortable to use. Thanks to non-slip finish 
feels great in hand.

Rączka - wytrzymały, niezwykle wygodny w użytkowaniu. Dobrze trzyma się 
w dłoni dzięki antypoślizgowemu wykończeniu.

Wooden shaft - ecology and economy in one. The most popular type of 
a shaft.

Trzonek drewniany - ekologia i ekonomia w jednym. Najbardziej popularny 
model trzonka.

Easy mounting - fixing shovel with shaft using screws facilitates 
assembling and disassembling of the shovel for easy storage and 
transport.

Łatwy montaż - łączenie trzonka z szuflą przez zastosowanie śrubek 
pozwala łatwo montować i demontować łopatę, co ułatwia jej transport  
i przechowywanie.

600 mm

253 mm

1405 mm



Colour Index EAN

ROL60120BCZADLBPG002 5902455508702 25 25

Colour Index EAN

ROL60120BCZADLBPG001 5902455508702 180 -
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Roller 60

Snow shovel Roller 60 - assembled

Snow shovel Roller 60 - disassembled

Łopata Roller 60 zmontowana

Łopata Roller 60 rozmontowana



SNOW
PUSHERS





44 p a t r o l g r o u p . c o m

TItanium 80

800 mm

390 mm

1330 mm

Metal grip - wide and durable, enables pushing large 
amounts of snow at once with ease.

Uchwyt metalowy - szeroki uchwyt ułatwia prowadzenie 
łopat podczas odśnieżania nawet dużych ilości śniegu.

Aluminium reinforcement - thanks to this feature 
our pushers are much more resistant to mechanical 
impairment.

Aluminiowe wzmocnienie - zastosowanie tego metalowego 
elementu sprawia, że spychacze sa bardziej wytrzymałe na 
urazy mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases 
durability of the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie 
dodatkowo wzmacnia szuflę.



Colour Index EAN

SPYTIT80CZAAPG002 5902455503790 30 30

SPYTIT80POMAPG002 5901238250685 30 30

Colour Index EAN

SPYTIT80CZAAPG001 5902455503790 105 -

SPYTIT80POMAPG001 5901238250685 105 -
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titanium 80

Snow pusher Titanium 80 - assembled

Snow pusher Titanium 80 - Disassembled

Spychacz titanium 80 zmontowany

Spychacz titanium 80 rozmontowany
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K1

Metal grip - wide and durable, enables pushing large 
amounts of snow at once with ease.

Uchwyt metalowy - szeroki uchwyt ułatwia prowadzenie 
łopat podczas odśnieżania nawet dużych ilości śniegu.

Aluminium reinforcement - thanks to this feature 
our pushers are much more resistant to mechanical 
impairment.

Aluminiowe wzmocnienie - zastosowanie tego metalowego 
elementu sprawia, że spychacze sa bardziej wytrzymałe na 
urazy mechaniczne.

Wheels - attached to the bottom of the shovel make 
transporting large amounts of snow easy, reducing effort 
required to remove the snow.

Kółka - przymocowane na spodzie łopaty kółka, ułatwiaja 
transport sporych ilości śniegu, zmniejszając wysiłek jaki 
wkłada się w odśnieżanie.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases 
durability of the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie 
dodatkowo wzmacnia szuflę.

800 mm

390 mm

1330 mm



Colour Index EAN

SPYK1CZAAPG002 5902455504421 30 30

SPYK1POMAPG002 5902455508580 30 30

Colour Index EAN

SPYK1CZAAPG001 5902455504421  105 -

SPYK1POMAPG001 5902455508580  105 -
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K1

Snow pusher K1 - assembled

Snow pusher K1 - Disassembled

Spychacz K1 zmontowany

Spychacz K1 rozmontowany



48 p a t r o l g r o u p . c o m

K2

Metal grip - wide and durable, enables pushing large 
amounts of snow at once with ease.

Uchwyt metalowy - szeroki uchwyt ułatwia prowadzenie 
łopat podczas odśnieżania nawet dużych ilości śniegu.

Aluminium reinforcement - thanks to this feature 
our pushers are much more resistant to mechanical 
impairment.

Aluminiowe wzmocnienie - zastosowanie tego metalowego 
elementu sprawia, że spychacze sa bardziej wytrzymałe na 
urazy mechaniczne.

Aluminium ferrule - a resistant, contoured ferrule increases 
durability of the shovel and improves ergonomics of work.

Aluminiowe okucie - wytrzymałe, wyprofilowane okucie 
dodatkowo wzmacnia szuflę.

780 mm

650 mm

1500 
mm



Colour Index EAN

SPYK2CZAAPG002 5902455504438 20 20

Colour Index EAN

SPYK2CZAAPG001 5902455504438 50 -
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K2

Snow pusher K2 - assembled

Snow pusher K2 - Disassembled

Spychacz K2 zmontowany

Spychacz K2 rozmontowany



We Create
Plastic Wonders



Patrol Group was founded in 1991 and since then builds a strong Polish 
brand that effectively competes with global leaders in the production 
of plastic articles. Customers’ satisfaction is Patrol Group’s the most 
important challenge.

We have built a team of experienced and creative professionals who 
use in their work, innovative technologies and advanced equipment. 
Thanks to the continuous optimization of processes: design, production 
and sales we offer robust, ergonomic and aesthetic products  
at competitive prices.

In the interest of the highest quality of Patrol Group’s products, they 
are subjected to constant internal control and external monitoring and 
certification.The offered assortment will satisfy the most demanding 
customers.

Every year Patrol Group expands the offer with new models that take 
into account current trends and customer expectations. Patrol Group 
is dynamically expanding the area of its activity by gaining new foreign 
markets. Today, products with the Patrol Group logo are sold on 
European markets, but also in Australia, Africa and Asia.

Firma Patrol Group powstała w 1991 roku i odtąd buduje silną, 
polską markę, która skutecznie konkuruje ze światowymi liderami 
w produkcji artykułów z tworzyw sztucznych. Satysfakcja 
Klientów Patrol Group jest najważniejszym wyzwaniem.  

W tym celu zbudowano zespół doświadczonych i kreatywnych 
specjalistów, którzy wykorzystują w swojej pracy innowacyjne technologie 
oraz zaawansowane urządzenia. Dzięki ciągłej optymalizacji procesów: 
projektowania, produkcji i sprzedaży; oferujemy solidne, ergonomiczne  
i estetyczne produkty w konkurencyjnych cenach. 

W trosce o najwyższą jakość wyrobów Patrol Group, poddawane są 
one stałej kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznemu monitoringowi  
i certyfikacji. Oferowany asortyment usatysfakcjonuje najbardziej 
wymagających klientów. 

Każdego roku Patrol Group rozbudowuje ofertę o nowe modele, które 
uwzględniają aktualne trendy oraz oczekiwania Klientów. Patrol Group 
dynamicznie poszerza obszar swojej działalności zdobywając nowe 
rynki zagraniczne. Dzisiaj produkty z logo Patrol Group sprzedawane są 
na rynkach Europy, ale również w Australii, Afryce i Azji.

Check out our product portfolio at patrolgroup.com

400
Employees
Pracowników

550
Products
Produktów

25
Years in industry

Lat w branży



Patrol Group Spółka z o.o. S.K.A.
ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków

tel.: +48 12 376 45 51

fax: +48 12 376 45 71

e-mail: patrol@patrol.pl

patrolgroup.com


