VITRA FEJEKOST
CENTERDREVET FEJEMASKINE

VITRA
FEJEKOST

Stor Børstediameter
Diameter på 600 mm.

Hydraulisk Sving
Hydraulisk centersving af børste

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

En stærk dansk familie..

VITRA FEJEKOST
Med denne hydrauliske centerdrevne fejemaskine med et unikt centreret svingsystem, tilbyder vi en kost optimeret
til Vitras høje ydeevne, men også de kompakte mål. Gennem det robuste svingsystem, opnås en svingning af
kosten uden at sideforskyde denne. Det betyder at kosten ikke behøver at være bredere end maskinen for
at sikre at den fejer maskinen fri når den er skråtstillet.
Den robuste opbygning, samt den høje korrotionsbestandighed i lakeringen sikrer dels en effektiv udnyttelse at
Vitras høje ydelse, men også en fejemaskine som holder til mange arbejdstimer i en lang årrække.
Da rammen ikke skal adskilles under udskiftning af udslidte børsteringe, sikres en hurtig udskiftning.
Kosten er opdelt i to børstevalsehalvdele som hver drives af en centermonterede oliemotor.
Hydraulisk drevet

Hurtig udskiftning af børsteringe

Arbejdsbredde samme som total brede

Robust Konstruktion

C5 korrotionsbestandig lakkvalitet

Centersving = ingen sideforskydning

Kosten er opbygget med centersving hvilket
sikre at der ikke sker sideforskydning når
arbejdsvinklen justeres og der opnås en
maksimal udnyttelse af hele kostens brede.

FEG1100

Total/Arbejdsbredde:
Solidt støttehjul sikre en effektiv og optimal fejning samt
sikre, at der sker minimalt børsteslid under brug.

Vægt:

1100 mm.
160 Kg.

FEG1300

Total/Arbejdsbredde:
Vægt:

1300 mm.
170 Kg.

FEG1500

Total/Arbejdsbredde:
Vægt:

Opdelingen af de to børstevalsehalvdele sparer meget tid ved
udskiftning og sikrer en hurtig udskiftning af børsteringe.

1500 mm.
180 Kg.

Højde:

647 mm.

Længde:

Børstediameter:

908 mm.
600 mm.

For yderligere data, se venligst prislisten.

Vitra‘s forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.
Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Børste afskærmningen er forsynet med gummikanter som
sikrer mod skader ved en eventuel påkørsel.

Din lokale Vitra forhandler:

Producent:
Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre
Tlf:
+45 7677 4477
Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk
Web: www.lindholdt-maskiner.dk

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk

