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PROFI CHAMP 

 

 

DATE TEHNICE UM 
PROFI CHAMP 

210 
PROFI CHAMP 

240 
PROFI CHAMP 

280 
Lăţime de lucru in poziţie dreaptă/înclinată                                   cm 210/195 240/225 280/255 

Diametru exterior inel perie                                                                                            mm 750 750 750 

Lăţime totală                                                                                                                                                 cm 236 266 299 

Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar                                                      l 56 56 56 

Greutate cu adaptor HS / HS+colector                    kg 690/879 722/904 762/957 

Capacitate colector                                                                                               l 425 480 550 

Capacitate de măturare la viteza de  6 km/ ora                           m² 12.600 14.400 16.800 

Turaţia axului asamblat cu inelele de perii                         tur/min 80-150 

  ADAPTOARE    Tip   

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

În trei puncte, CAT I A, cu flotare HK În funcţie de utilajul purtător 

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

Adaptor pentru placă frontală DIN76060  (Unimog, autoutilitară) /PTO                                                             HU În funcţie de utilajul purtător 

Adaptor cu flotare mecanica pentru încărcătoare frontale HS În funcţie de utilajul purtător 

  ACCESORII 

Inele perie mixte (50% PPL / 50% sârmă) opţional 

Inele perie PET ( recomandate pentru măturarea zăpezii) opţional 

Colector cu descărcare hidraulică (condiţionat de existenţa circuitului hidraulic cu 
dublu efect), apărătoare de muchie (împiedică evacuarea impurităţilor pe sub 
recipientul de colectare, diminuează formarea prafului, asigura o colectare cu 30% 
mai bună) si a treia roata 405x110 mm 

opţional 

Comutator electro-magnetic pentru utilaje cu un singur circuit hidraulic opţional 

A treia roată de sprijin (la cerere, pentru măturare fără colector 405x110 mm)  opţional 

Sistem de reglare laterală hidraulică (condiţionat de existenţa circuitului hidraulic cu 
dublu efect) 

opţional 

Sistem de stropire (sistem de umectare inele perie) opţional 

Bazin de apă (capacitate 200 sau 400 litri) opţional 

Perie laterală + sistem de stropire, umectare opţional 

SISTEM CURATARE NOROI opţional 

Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este ˃ 90 litri ) 
Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este ˃ 130 litri ) 

opţional 

Semnalizatoare luminoase laterale (în cazul exploatării în trafic) opţional 

Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004)  opţional 
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