Skuteczne usuwanie chwastów!
do
ładowarek
teleskopowych i
przegubowych, traktorów,
ładowarek podwórzowych,
wózków widłowych,
małych pojazdów

WB 750
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komunalnych i
koparek do 6 t

Przyjazny dla środowiska i dokładny!

Szczotka tarczowa ma średnicę 750 mm i
jest wyposażona w płaskie wiązki przewodów,
dzięki
czemu
nawet
uporczywy
brud
nie jest już przeszkodą.
Aby zapewnić usuwanie na obrzeżach, szczotka
do chwastów jest wyposażona w mechaniczne
przesunięcie boczne.
Ręcznie regulowany kąt nachylenia zapewnia
najwyższy efekt zamiatania.

Dane techniczne
Szczotka tarczowa ø

mm

Obramowanie

750
Pęk z drutu płaskiego
prawo / lewo

Kierunek obrotów
Silnik

Danfoss OMS silnik hydrauliczny

Wymagana ilość oleju

20 l / min przy 180 bar

Przesunięcie boczne (za wyjątkiem
mocowania koparki)

mechanicznie o 450 mm

Tkanina antypoślizgowa

dołączona

Wymiary i wagi przybliżone i nieobowiązujące!

Dzięki nowej, napędzanej hydraulicznie szczotce
do chwastów do ładowarek samojezdnych,
ciągników, pojazdów komunalnych i koparek,
możesz z łatwością usunąć wszelkiego rodzaju
chwasty i to bez środków chemicznych.

Aby kamienie i brud nie latały w niekontrolowany
sposób, regulowana antypoślizgowa tkanina jest
częścią podstawowego wyposażenia.

Opcjonalnie

Możliwości mocowania

•

pęk owinięty drutem, pokryty tworzywem 		
sztucznym, skręcany

•

•

hydrauliczna regulacja nachylenia 			
(wymagane dodatkowe 1 x DW)

•

łącznik trójpunktowy KAT I / II

hydrauliczne przesunięcie boczne 450 mm 		
(wymagane dodatkowe 1 x DW)

•

sprzęgło trójkątne KAT Kommunal / 0 / I

•

przystawka do ładowarki podwórzowej

•

przystawka do ładowarki samojezdnej typu

•

koparka od MS01 do MS03 o maksymalnym 		
ciężarze roboczym do 6 t

•

koło prowadzące / koło podporowe ø 200 x 50 mm
(<0,4 m3 pojemność łyżki )

	Fadroma (do 0,8 m³ pojemności łyżki)

•

bardzo stabilne kółko skrętne do koła prowadzącego
ø 250 x 80 mm (> 0,4 m3 pojemności łyżki)

•

wlot pojazdu komunalnego

•

mocowanie wideł

•

zawór dławiący do regulacji prędkości

•

przełącznik elektromagnetyczny 12 V, dla pojazdu
tylko z jednym obwodem sterowania hydraulicznego
dwustronnego działania

•

przełączanie elektromagnetyczne 12 V, dla
pojazdu z dwoma hydraulicznymi obwodami stero
wania dwustronnego działania

•

specjalny lakier

•

Hydro Drive dla pojazdów, które nie mają 		
wystarczającej pojemności oleju (zbiornik oleju o
pojemności około 55 litrów)

Regulowane koło podporowe

Pęk z drutu powlekanego
tworzywem

Teleskopowa i hydrauliczna
regulacja

Hydro Drive
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