SK 500 - 700
Feiemaskin
De lastebilmonterte feiemaskinene i SK-serien er designet spesielt for høyhastighets
rengjøring og drift over lange avstander. De lastebilmonterte feiemaskinene er egnet for
både ensidig og feiing på begge sider samtidlig.SK 500, SK 600 og SK 700 varierer i beholderens størrelse. SK 500 er utstyrt med et beholdervolum på 5m3, SK 600 med 6m3 og
SK 700 med 7m3. Det brukervennlige kontrollpanelet sikrer behagelige arbeidsforhold.
Oppsummering av det viktigste

Dine fordeler

• Rask og økonomisk drift takket være mekanisk
rengjøring over hele feiebredden

• SK 500: Ideell for bruk i urbane områder takket være
den lille svingradiusen og kompakte dimensjonene

• Maksimal sugeytelse og stor beholder sikrer høy grad
av effektivitet

• SK 600 und SK 700: Ideellfor alle typer bruksområder takket være den store driftsradiusen og nyttelasten

• Kontinuerlig variabel driftshastighet 0 — 20 km/t

• Intuitiv og brukervennlig menykontroll for komfortabelt
arbeid
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Ytelsesfunksjoner
Feiende teknologi
Tauet feieenhet med bremse-ryggbeskyttelse utstyrt med skivebørste, materbørste og sugekanal med integrert børstevalse montert mellom akslene. Feieenheten kan monteres til høyre, til venstre eller på begge sider.

Sugesystem
SK feiemaskiner har en hydraulisk drevet og kontrollerbar sugevifte med høy ytelse. Den flow-optimaliserte, optimalt
integrerte sugeviften og den V-formede sugemunnstykket gir høy sugeytelse selv ved lav turtall. Den slepede sugemunnstykket minimerer risikoen for skade under feioperasjoner.

Vannsystem
Ikke-korrosiv glassfiberforsterket plastvanntank med 1 100 l (SK 500), 1 800 l (SK 600) resp. 2 100 l kapasitet; ferskvannspumpe på opptil 4 bar/40 l/min. Skivebørsten, materbørsten og sugekanalen leveres med spayvann for å fange
opp partikler. SK-serien er i samsvar med
direktiver om partikler.

Feiende materiale trakt
SK feiemaskiner er utstyrt med en 5, 6 resp. 7-m³ trakt med rustfritt stål, ikke-korrosiv gulvpanne; hydraulisk tipping
bakover, 47° tippevinkel (SK 500) resp. 60° (SK 600, SK 700) for sikker og rask utladning.

Ergonomi og komfort
Kontrollpanel i førerhuset rett ved siden av førersetet; brukervennlig menykontroll; i tillegg installeres hovedfunksjoner,
for eksempel justering av skivebørsten, rett ved siden av rattet.

Sugevifte og hydraulisk enhet stasjon
Dieseldrevet hjelpemotor, drevet hydraulisk via PTO på chassismotoren eller via en hydrostatisk drift, som tillater en
kontinuerlig variabel drifts- og kjørehastighet på opptil 40 km/t.
Kontinuerlig variabel driftshastighet 0 — 20 km/t.

Galleri
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Varianter
SK 500

SK 600

SK 700

Krav til kjøretøy
Standard lastebilchassis med en
samlet tillatt totalvekt mellom 10 og
12 t.

Krav til kjøretøy
Standard lastebilchassis med en
samlet tillatt totalvekt mellom 15 og
18 t
Ekstrautstyr
Støydempningspakke for bruk mellom kl. 22.00 og 6.00, frontbørste
for feiing eller fjerning av ugress,
høytrykk bak sug; høytrykksbom i
front for vasking av vei, etc.

Krav til kjøretøy
Standard lastebilchassis med en
total tillatt vekt på opptil 18 t.
Valgfritt utstyr
Støydempningspakke for bruk mellom kl. 22.00 og 06.00, frontbørste
for feiing eller fjerning av ugress,
høytrykk bak sug; høytrykksbom i
front for vasking av vei, etc..

Street King SK 660

Cleango 500

eSwingo 200⁺

Feiemaskin

Feiemaskin

Feiemaskin

Relatert produkt

Nøkkelord
#Fylker, Byer og Kommuner #Entreprenører #Industri, bygg og anlegg ledelse #Brannvesenet, Militært og Sivilforsvar #Feiing #Innercity Veier #Nærings- og havneområder #Parkeringsfasiliteter og underjordiske Parker #Motorveier
og hovedveier
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Tekniske data
SK 500

SK 600

SK 700

Tank volum

5 m³

6 m³

7 m³

Helningsvinkel

47°

60°

60°

Beholder

Feieenhet
Sidebørste diameter

600 mm

750 mm

750 mm

Feiebredde

900 mm

1 000 mm

1 000 mm

2 000 mm

2 300 mm

2 300 mm

Feiebredde med sugedyse og
børstevals
Børstevals diameter

350 mm

400 mm

400 mm

1 250 mm

1 500 mm

1 500 mm

Sugedyse bredde innvendig

550 mm

550 mm

550 mm

Sugedyse bredde utvendig

600 mm

600 mm

600 mm

Sugeslange diameter

250 mm

250 mm

250 mm

Monteringslengde

3 300 mm

3 300 mm

4 060 mm

Bredde uten børste

2 300 mm

2 300 mm

2 300 mm

Høyde uten roterende lampe

2 880 mm

3 200 mm

3 200 mm

Monteringshøyde

1 840 mm

2 150 mm

2 150 mm

12 000 kg

18 000 kg

18 000 kg

Lengde

5 800 mm

6 000 mm

6 400 mm

Bredde

2 450 mm

2 500 mm

2 500 mm

Høyde

2 880 mm

3 200 mm

3 200 mm

Overheng

1 020 mm

1 100 mm

1 165 mm

Body weight standard version

6 640 kg

8 235 kg

9 625 kg

Nyttelast

5 360 kg

6 765 kg

8 375 kg

Børstevals lengde
Sugehode

Dimensjoner

Vekter
Tillatt totalvekt
Eksempel på hele kjørtøyet
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