Nasz Gigant!
do
ładowarek
kompaktowych
i teleskopowych

BIG
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i przegubowych

Kosz BIG jest specjalnie zaprojektowana do ładowarki
kompaktowej, teleskopowej lub przegubowej i jest
standardowo wyposażona w urządzenie do szybkiej wymiany. Dzięki dużej pojemności kosza można zbierać
duże ilości śmieci. Zasada działania kosza BIG jest odwrotna w porównaniu ze wszystkimi konwencjonalnymi seriami Tuchel: w tym wariancie walec zamiatający
jest zamontowany z przodu pojemnika podobnego do
łopaty. Korzyść dla użytkownika: masa gruzu w szufli leży blisko pojazdu transportującego, a zatem gwarantowany jest dobry rozkład masy, zwłaszcza podczas
pracy z ładowarkami kompaktowymi. Dzięki niskiemu
punktowi mocowania maszyny zawsze masz dobry
widok podczas jazdy. Krawędź kosza umożliwia odpychanie zestalonego zamiatanego materiału. Szczotka
rolkowa o średnicy 600 mm (100% PP o strukturze
plastra miodu, bardzo odporny na zużycie) może być
„dziecinnie łatwo” zmieniona. Twój BIG jest napędzany
silnikiem hydraulicznym o dużej wydajności z zabezpieczeniem przed przeciążeniem wysokim ciśnieniem,
który jest standardowo zintegrowany z wałkiem i
dzięki temu zabezpieczony przed zniszczeniem. Regulacja walca zamiatającego w przypadku zużycia jest
łatwa. Do szczególnie trudnych zastosowań (frezowanie asfaltu) oferujemy opcjonalny pakiet wzmacniający.

Dane techniczne
Szerokość robocza

cm

120

150

180

210

Szczotki ø

mm

600

600

600

600

Szerokość całkowita

cm

146

176

206

236

25

40

40

50

393

444

497

545

445

505

567

624

300

375

450

525

Wymagana ilość oleju
(przy 160 bar)

Waga *
Waga z pakietem
wzmocnionym *
Pojemność pojemnika
na śmieci

Opcje montażu

• pakiet wzmacniający do pracy ciągłej: paski z 		

•

opancerzonej stali / noże o niskiej prędkości na
odwróceniu
•

l/min.
kg
kg

* z Bobcat SWE

Opcjonalnie

dole i z boku, podwojona żywotność dzięki prostemu

120 150 180 210

l

Wymiary i wagi przybliżone i nieobowiązujące!

Mamy coś przeciwko brudowi!

adapter do szybkiej wymiany do ładowarki samojezdnej
(typu Fadroma)

•

adapter do ładowarki kompaktowej (odbiegający od
systemu Bobcat)

nasadka szczotkowa (mieszanka 50% PP / 50% drut
falisty)

•

zamiatarka boczna z elementem sprężynowym i
zaworem odcinającym (mieszanka 50% PP / 50%
stal)

•

urządzenie rozpylające wodę ze zbiornikiem wody o
pojemności 100/200 litrów, chroniącym przed pracą
na sucho pompę i skrzynkę sterującą

•

specjalny lakier

BIG z ramą do szybkiej wymiany
do ładowarki samojezdnej (Typu
Fadroma - opcjonalnie)

pakiet wzmacniający do pracy
ciągłej

urządzenie zraszające ze zbiornikiem wody 100/200 l

szczotka boczna z elementem
sprężynowym (50 % PP / 50 %
stal)
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