FEJESUGE ANLÆG
UOVERTRUFFEN FEJE RESULTAT

VITRA

FEJESUGE ANLÆG
Stor arbejdsbrede
Mulighed for 2,3 eller 4 børstehoveder

Lavt Vandforbrug
Justebar vandtryk, direkte fra kabinen

Fantastisk Sugestyrke
Klassens kraftigste fejesuge anlæg

En stærk dansk familie..

FEJESUGE ANLÆG
Kan man både blæse og have mel i munden?
Vitras banebrydende fejesugeanlæg kan i hvert fald både samle skidt op effektivt og samtidig mindske støvudledning
optimalt. Vitra fejesugeanlægget har opnået den højeste godkendelse ved EUniteds certificerede PM 10 test. At
anlægget er i en klasse for sig selv understreges ved at disse resultater er opnået med et minimalt forbrug af vand til
støvbinding. Vitra benytter typisk mellem 35-65 % mindre vand til støvbinding. Vand er en begrænset resurse og hos
Vitra lægger vi stor vægt på at skåne miljøet så meget som muligt.
500 ltr. netto volume

150 mm. center sugeslange.

Højtip af container (135 cm.)

80 ltr vand kapacitet.

5 m. håndholdt sugeslange.

Center fejebørste.

Glasfiber container.

Kan leveres med 2, 3
eller 4 børstehoveder.

Vitra blev belønnet med en ”Innovations medalje” på en af Tysklands
mest anerkendte messer, for ”Enestående teknik som tager hensyn til miljøet”

Vitraʼs fejesuge anlæg er godkendt efter den
europæriske EUnited PM10 test, hvor det har
opnået det bedst mulige resultat:
EN TRE STJERNER PRÆSTATION!

FEG1010 (Vitra 2030/37)
Fejesuge anlægget er som standart udstyret med smart
håndholdt sugeslange som giver stor ﬂeksibilitet.

Længde:

3400 mm.

Brede: (Afhængig af antal børster)

1200 - 2100 mm.

Højde:

1950 mm.

FEG1011 (Vitra 2045/50/67)
Længde:

3680 mm.

Brede: (Afhængig af antal børster)

1260 - 2100 mm.

Højde:

2060 mm.

Volume:

0,5 m3

Vandtank:
Vitra’s fejesuge anlæg benytter et unikt cyklonﬁltersystem
som ikke stopper til og som renser luften eﬀektivt.

Vanddysser:

80 ltr.
(Afhængig af antal børster)

2-4 stk.

Vandtryk:

10 bar

Børste Diameter:

510 mm.

Luftmængde:

4000 m3/t

Lufthastighed:

216 Km/t

Bemærk: Alle mål er angivet, hvor anlægget er monteret på maskinen

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.

Fejesugefronten er opbygget med standard A-ramme
og kan leveres med 2, 3 eller 4 børster.

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

