Zamiecione do czysta!
do

KOMPAKT

6

małych
ciągników, pojazdów komunalnych i małych
ładowarek

Czyste drogi i place!

wana specjalnie dla Twojego małego ciągnika lub pojazdu komunalnego. Pierścienie szczotkowe (ø 520
mm) wykonane w 100% z PP w kształcie plastra miodu gwarantują długą żywotność! KOMPAKT można
używać w okresie letnim i zimowym. Proste ustawienie szczotki wykonane jest za pomocą sprawdzonego
systemu dźwigni blokującej Tuchel. W podstawowej
wersji napęd jest mechaniczny poprzez wałek korbowy
lub hydrauliczny. Standardem jest również nachylenie mechaniczne. Niezależnie od tego, czy chodzi
o zbieranie brudu, czy o swobodne zamiatanie, pojemnik na zanieczyszczenia nie wymaga demontażu.
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Szerokość całkowita
Wymagana ilość oleju
(przy 160bar)
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Szerokość robocza

Waga z pojemnikiem
na śmieci*
Pojemność pojemnika
na śmieci

l/min.
kg
kg
l

* ze sprzęgłem trójkątnym KAT Kommunal

Opcjonalnie

Możliwości mocowania

• wielkogabarytowy, opróżniany hydraulicznie zbiornik

• sprzęgło trójkątne

zbierający z zintegrowanym trzecim kołem i belką PU

• trójstopniowy układ zawieszenia

(zapobiega wyrzucaniu drobnych kamieni)

• mocowanie do maszyn samojezdnych Trio

• klapa wysokiego poziomu w celu zwiększenia 		
objętości napełniania pojemnika na śmieci o ok. 30%
• wał WOM

Wymiary i wagi przybliżone i nieobowiązujące

Zamiatarka napędzana przez WOM została opraco-

• mocowanie do kosiarki czołowej (bezpośrednie mocowanie)
• mocowanie do ładowarki podwórzowej lub pojazdów

• napęd hydrauliczny

komunalnych w tym z kierowanym systemem po-

• mieszany wsad (50% stali / 50% PP)

bierania 3D

• urządzenie zraszania wodą wyposażone w pompę
wodną i zbiornik wody o pojemności 100 l do trój
punktowego mocowania tylnego
• hydrauliczna regulacja boczna (wymagany dodatkowy
układ sterowania dwustronnego działania)
• napędzana hydraulicznie, regulowana zamiatarka
boczna do zamiatania w pobliżu krawędzi
• trzecie koło podporowe do zamiatarki z regulacją
wysokości
• wyjątkowo stabilne koła stalowe ø 200 x 50 mm, do
dużych obciążeń
• regulowana osłona natryskowa do jazdy po drogach
• specjalny lakier

Ustawienie prędkości
Szczotka boczna

Podwójne poziomowanie z
System dźwigni blokującej i stohydrauliczną regulacją boczną
pa podporowa

Tryb jazdy swobodnej
wyposażenie standardowe
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