Feje- Mesteren!

Til store entreprenør maskiner,
traktorer og
redskabsbærer

 750 mm børstediameter
 Indbygget motor
 Nyt ophængssystem med 3D niveauudligning

1 udgave november 2013

Fejet rent!
Den nye PROFI CHAMP er med indbygget motor og en stor børstediameter på 750 mm, den har en robust
maskinramme, kvalitets hydraulik komponenter og ekstra forstærkede
hjul. Profi Champ er en særdeles velegnet maskine til ekstrem hårde
indsatse på fx byggepladsen. Børsterne er seriemæssig med det
bølgeformede, bee-line børste system, der er med 30% flere børster
=holdbar i forhold til konventionelle børster. For det perfekte børstetryk
sørger Tuchels egen klik system til justering af børstestammen, der
optimer feje/børste tryk. For at skåne hydraulikkomponenter er efterløb
på børstevalsen blevet integreret som standard. Det nyudviklede 3D
niveauudlignings ophæng til Profi Champ gør det muligt at bygge kosten tættere på redskabsbæreren for dermed at
optimere maskinens lastpunkt og give en optimal niveauudligning. Profi Champ kan også bruges til fritfejning uden at
demontere opsamler kassen.
Påbygnings muligheder:
Hurtigskift til læssemaskine/teleskopslæsser eller pallegafler med 3D niveauudligning og højdevisning.
Påbygningsplade passende til Unimog DIN 76060 st. 3 og 5 med løftecylinder, niveau- og pendul udligning.
A-ramme eller 3 punktsophæng KAT I/II med 3D niveau udligning og højdevisning.
Optioner:
Storvolumen opsamlerkasse med vulkolanliste, højfyldklap (øger fyldemængden med ca. +30%), hydraulisk
tømning og integreret 3. støttehjul til jævn fejning.
Strømreguleringsventil (>90 liter /> 130 liter)
Hydraulisk sving ( 1 dobbelt virkende udtag nødvendigt eller magnetventil på kost)
Vandanlæg til støvbinding med 200 /400 liters tank og tørløbssikret vandpumpe.
Hydraulisk trukket justerbar sidebørste til fejning tæt på kanten (ved vandanlæg monteret med støvbinding).
Hydraulisk klapbar sidebørste.
Teknisk data
210
240
280
Side hydraulisk svingbar sidebørste.
Arbejdsbredde
cm
210/195 240/225 280/255
Udstyr til færdsel i trafik/færdselslys
(lige/skrå)
Special lakering
Børster ø
mm
750
750
750
samlet bredde
cm
236
266
299
Minimum oliemgd.
l/min
56
56
56
(ved 160 bar)
Vægt fritfejende
kg
690
722
762
Vægt m/ops. Kasse
kg
879
904
957

Indbygget motor med optimeret fejetryk

Hydr. Klapbar sidekost

3D niveauudligning

Fritfejende Profi Champ fejemaskine (hydraulisk)
Fejebredde
Arbejdsbredde ved skråtstillet

Priser

i kroner
210 cm
195 cm

240 cm
225 cm

280 cm
255 cm

63.500,-

66.200,-

69.200,-

1.300,-

1.400,-

1.500,-

650,-

750,-

800,-

HS

Inkl.

Inkl.

Inkl.

HG

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Merpris for større gaffellommer 200 x 100 mm

1.250,-

1.250,-

1.250,-

Påbygningsramme med eget løftesystem: løftecylinder med
trykbegrænsning, niveau-/pendul udligning under transportsikring passende til Unimog frontmontering DIN 76060 form B (st.3)
med befæstigelse via svingskruer M30 eller klemmeskrue M24 form A (str. 5) med befæstigelse via svingskruer M30
HU

20.500,-

20.500,-

20.500,-

3 Punkts ophæng KAT I/II, med skrueliste til fastmontering
Pris fratrækkes grundmaskinen

- 7.800,- -7.800,-

-7.800,-

-7.800,-

-7.800,-

Grundmaskine inkl: kraftig grundramme med ophæng
standard med indvendig motor, ydelses stærk hydr. Motor
efterløb på børstevalsen, børster ø750 mm,
100% PP-Beeline bølgeformede børster med lang levetid
pga. tætte børster, meget velegnet til grov snavs, hurtig og
let fejehøjde via håndtag, mekanisk sving, hjul ø405x110 mm
Sprøjteskærm og støtteben til frifejende udførelse.
Inklusiv 1 valgfrit ophæng.
Merpris: Børstesats ø750 mm, 50% PP-sunline / 50% stål børster
Merpris: Børstesats ø750 mm, 100% snowline/
bølgeformet til vintertjeneste
Påbygning med ophæng
Minilæsser/teleskopslæsser ophæng (hurtigskift)
3D ført ophængssystem med rulleskakt og højdevisning
(viser middelstilling i niveauudligning)
Pallegaffel ophæng 150x60 mm med hurtigskiftsystem:
3D ført ophængssystem med rulleskakt og højdevisning
(viser middelstilling i niveauudligning)

A-ramme KAT I, med skrueliste til fastmontering
Pris fratrækkes grundmaskinen

type

HK

Alle priser er i danske kroner eksl. moms og levering. Vi forbeholder ret til fejl og ændringer i folderen.

-7.800,-

Udstyr til opsamling af snavs

Priser I kroner
210 cm
195 cm

240 cm
225 cm

280 cm
255 cm

14.050,-

14.450,-

14.950,-

4.750,-

4.750,-

4.750,-

7.850,-

7.850,-

7.850,-

Hydraulisk sving (kræver dobb.virkende udtag)
(elektrisk skift - spørg)

5.650,-

5.650,-

5.650,-

Magnet ventil 12/24V til kørertøjer med dobb.virkende udtag

5.750,-

5.750,-

5.750,-

Vandanlæg 12/24V med tørløbspumpe og kantaktkasse
hvis med sidebørste er den også med vandanlæg
*200 liters tank
*400 liters tank
*uden tank

8.700,6.050,-

8.700,15.400,6.050,-

8.700,15.400,6.050,-

9.600,-

9.600,-

9.600,-

Merpris: hydraulisk opklap af sidebørste (Yderligere en dobb.
virkende udtag er nødvendigt)

1.800,-

1.800,-

1.800,-

3. støttehjul til ved fritfejning ø405 x 110 mm

4.750,-

4.750,-

4.750,-

Færdselslys (LED): til færdsel i trafikken (pris pr. par)

2.600,-

2.600,-

2.600,-

Markeringsflag og holdere (pris pr par)

800,-

800,-

800,-

Special farve efter RAL (normal RAL 2004)

3.000,-

3.000,-

3.000,-

Emballage og forpakning
Fragt omkostninger

400,1.900,-

400,1.900,-

400,1.900,-

Arbejde ved skråstilling
Opsamlerkasse stor voulmen med vulkolanliste, hydr. Tømning
med mekanisk spærrehane til fritfejning (ikke behov for at
demontere opsamlerkassen), højfylsklap i beholderen der øger
mængden med ca 30%, intergeret 3. støttehjul, ø405x110 mm,
der sørger for en jævnt grund tryk, opsamlerkassen er konstant
i samme højde.

Tilbehør
Flowbegrænsning med trykbegrænsningsventil til trinløs omdrejningregulering
* 90-129 liter kræver over 90 l/min.
* 130 liter med 1"tilslutning kræver over 130 l/min, til betydeligt
store læssemaskiner/teleskopslæssere/traktorer.

Sidebørste med fjederbelastning, omdrejningtæller, stophane
og hurtiglås, børster: 50% PP og 50% stål. Konvertibel med hydr.
tøminig og/eller hydr. Træk. Kun muligt med opsamlerkasse.

Priserne er kun gældende ved fabriksmonteret. Ved eftermontering spørg venligst. Special tilbehør spørg venligst. Vi forbeholder os ret til ændringer og fejl i priser.

