
* udvendig motor / indvendig motor
** uden opsamler med tre punkt ophæng / med opsamler og tre punkt ophæng

Forbehold for 
tekniske data.

Anvendelse muligheder

Tekniske data P1 120 P1 135 P1 150 P1 165 P1 180 P1 200 P1 230 P1 260 P1 290

Arbejds bredde cm 120 135 150 165 180 200 230 260 290

Børste dia. mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Total bredde* cm 152  / 
140              

167  / 
155

182  / 
170

197  / 
185

212  / 
200

232 / 
220

257  / 
245

282 / 
270

322 / 
310

Olie mængde 
(ved 160 bar)

l 25 25 25 25 25 40 40 50 50

Vægt.** kg 226  / 
285

233  / 
296

242  / 
309

250  / 
321

258  / 
333

277  / 
358

283  / 
370

313  / 
394

335  / 
426

Model: Plus
Type Plus P1 560  
Denne kost overbeviser gennem dens fl eksibilitet, betjeningsvenlig-
hed og moderne design. Kosten kan tilpasses alle maskiner. Børste 
indstillingen foregår med Tuchel’s klik system, der søger for en jævn 
slitage over hele børstestammen. Selve maskinrammen er af kvali-
tets stål, der bruges kun kvalitets hydraulikkomponenter, børsterne 
er af bee-line typen, med en diameter på 560 mm. Dette sikrer en 
robust, alsidig og utrolig god fejning. Plus fejekosten kan leveres 
med eller uden opsamler bakke der på få minutter kan demonteres 
eller monteres. Standard modellen leveres mekanisk sving, med 
påkørsels beskyttelse.

Monterings muligheder:

 Tre punkt ophæng til traktor (HD) eller A-ramme (HK)
 Monteringsplade med fl yde position til minilæssere (HH)
 Pallegaffel ophæng med fl yde position, til trucks (HG)
 Monteringsplade til kommunal køretøjer (HU)
 Monterings plade til div. læssere (HS)

Ekstra udstyr:

 Opsamler bakke med stort rumindhold. 

 Høj fyldningsklappe til opsamler bakken der forøger ind-
holds mængden med 30%

 Hydraulisk tømning af opsamler bakken.

 Næse hjul.

 Vandanlæg med 100/200 L tank. 

 Niveau udligning

 Hydraulisk side børste med mængde justering.

 Indvendig beskyttet olie motor.

 Hydraulisk sving.

 Mekanisk drevet børste stamme.

 Sværlast hjul. 

Trucks ophæng

Special ophæng

trepunks ophæng

Minilæsser ophæng
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