Gigant wagi ciężkiej!

PROFI-GIGANT
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do
dużych
ładowarek teleskopowych i przegubowych i
traktorów

Gigant do profesjonalnej czystości!

Dane techniczne 260 290 320 350
(prosta / skośna)

cm

260/
236

290/
263

320/
290

350/
317

Szczotki ø

mm

800

800

800

800

Szerokość całkowita

cm

295

325

355

385

100

100

100

100

Waga w czasie jazdy swobodnej *
kg

1357

1399

1443

1486

Waga z pojemnikiem na
śmieci *
kg

1864

1932

2002

2071

760

850

935

1025

Szerokość robocza

Wymagana ilość oleju
(przy 160 bar)

l/min.

Pojemność pojemnika na
śmieci
l

Wymiary i wagi przybliżone i nieobowiązujące!

PROFI GIGANT został specjalnie zaprojektowany
do czyszczenia dużych powierzchni, takich jak lotniska, tereny portowe, zakłady recyklingu, biogazownie, duże place budowy i obszary przemysłowe.
Jego wyjątkowo masywna konstrukcja niczego za
sobą nie pozostawia. Wahadłowe złącze zawieszenia chroni PROFI GIGANT przed przeciążeniem
przez ciężki pojazd transportowy i gwarantuje
optymalną adaptację do podłoża. Dzięki różnym
szerokościom roboczym od 260 cm do 350 cm i
średnicy szczotki 800 mm nie zostają żadne zanieczyszczenia. Szczotka jest zasilana przez dwa
mocne, wewnętrzne silniki, w tym zawór kontroli przepływu. Aby uprościć ustawienie szczotki,
zastosowano tutaj sprawdzony system dźwigni
blokujących Tuchel, który gwarantuje równomierne zużycie walca zamiatającego. PROFI GIGANT
może być również używany jako zamiatarka bez
konieczności demontażu zbiornika na brud (hydraulicznie podnoszony, z zaworem odcinającym).

* z elementem łączącym ładowarkę (SWE)

Opcjonalnie
•

pojemnik na odpady o dużej objętości z belką PU,

•

(nad dwoma cylindrami z zaworem odcinającym

światła postojowe (zg. z kodeksem drogowym)		
podczas jazdy po drodze

klapą wysokiego poziomu, spustem hydraulicnym
•

specjalny lakier

do swobodnego użytku) oraz zintegrowanym trzecim
i czwartym kołem podporowym
•

hydrauliczna regulacja boczna za pomocą dwóch
cylindrów, wymagany dodatkowy układ sterowania

Opcje montażu
•

przegubowej / ładowarki teleskopowej z poziomowaniem

dwustronnego działania
•

urządzenie do zraszania wodą ze zbiornikiem o
pojemności 2 x 200 mm litra i pompą chroniącą
przed suchobiegiem (do wiązania kurzu)

•

adapter szybkiej wymiany do ładowarki 			
3D i wskaźnikiem wysokości

•

łącznik trójpunktowy KAT I / II z poziomowaniem 3D i
wskaźnikiem wysokości

hydraulicznie napędzana szczotka boczna do
zamiatania blisko krawędzi z elementem 		
sprężynowym, kontrolą prędkości i zaworem 		
odcinającym

idealny również do terenów z
ruchem kolejowym

dwa mocne, wewnętrzne silniki
prosta regulacja szczotki za
idealne dopasowanie do podłoża
napędu szczotki
pomocą dźwigni blokującej
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