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PROFI 660 

 

DATE TEHNICE UM 200 230 260 280 

Lăţime de lucru în poziţie dreaptă/înclinată                                   cm 200/188 230/216 260/244 280/260 

Diametru exterior inel perie                                                                                            mm 650 650 650 650 

Lăţime totală măturător cu motor hidraulic intern                                                                                                                                           cm 223 253 283 299 

Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar                                                      l 40 40 50 50 

Greutate cu adaptor încărcător frontal/+ colector                    kg 445/575 469/610 492/644 504/661 

Capacitate colector                                                                                               l 315 361 407 431 

Capacitate de măturare la viteza de 6 km/oră                           m² 
  12.000/ 
11.280 

   13.800/ 
 12.960 

  15.600/ 
 14.640 

  16.800/ 
 15.600 

  ADAPTOARE          TIP 

Tip A, CAT I cu flotare         HD   În funcţie de utilajul purtător 

În trei puncte, CAT I / II cu flotare HD În funcţie de utilajul purtător 

Adaptor cu flotare mecanică pentru stivuitor HG În funcţie de utilajul purtător 

Adaptor pentru placă DIN76060 ( Unimog, autoutilitară, camion)                                                           HU În funcţie de utilajul purtător 

Adaptor cu flotare mecanică pentru buldo-excavatoare şi încărcătoare frontale HS În funcţie de utilajul purtător 

  ACCESORII 
Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă) opțional 

Inele perii PET ( recomandate pentru măturarea zăpezii) opţional 

Colector cu sistem de descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic tur-retur ) opțional 

Clapetă pentru eficientizarea colectării (permite o colectare cu aproximativ 30% mai mare) opțional 

Apărătoare de cauciuc contra dispersării în lipsa colectorului opțional 

A treia roată de sprijin (la cerere, pentru măturare fără colector 250x80 mm)  opțional 

Sistem de reglare laterală hidraulică (condiţionat de existenţa a două circuite  hidraulice tur-retur) opţional 

Sistem de umectare inele perie opţional 

Bazin de apă (capacitate 100 sau 200 litri) opţional 

Perie laterală + sistem de stropire, umectare opţional 

Debit maxim permis 60 l/min și presiune maximă permisă 175 bar 
Supapă de reglare debit și presiune în cazul în care debitul și presiunea sunt peste limitele permise 

opţional 

Leduri și steaguri roșii pentru semnalizare de lățime opţional 

Culoare la cerere conform RAL opţional 
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