
                                                     Dane techniczne

Wymiary	 	 	 	 	 Oświetlenie	sygnalizacyjne	 	 				Pompa	wody	
Długość bez dyszla  4.150 mm 1 szt., z tyłu po lewej stronie       pompa hydrauliczna
Długość z dyszlem  4.615 mm          ciśnienie 6 bar
Szerokość   1.900 mm Regulowane	zawieszenie	szczotek	 				wydajność 26 L/min  
Wysokość   2.260 mm Automatyczne nastawianie docisku      
Waga netto ok.   3.180 kg szczotek dla szczotek bocznych							 					Centralny	układ	myjący	
Dopuszczalna waga brutto 8.000 kg i szczotki walcowej        dla zbiornika na 
Ciężar użytkowy  4.820 kg           zanieczyszczenia 
Szerokość zamiatania  2.200 - 2.700 mm Zapotrzebowanie	mocy	 	 				 i elewator
Pojemność   3.100 l  Pojazd ciągnący z napędowym wałkiem  
Wysokość przechylenia  2.280 - 2.640 mm przekaźnikowym 540 obr./min                       Prędkość	zamiatania 
Rodzaj odchylenia  W tył  i minimalną mocą silnika 48 kW (65 KM)      1-20 km/h      
Sygnał ostrzegawczy przy   
wychylaniu akustyczny    Hydraulika	 	 	 	 					Prędkość	transportu
Ręczna klapa wrzutowa z lewej i prawej strony Silniki hydrauliczne OMS 315 cc       25 km/h
      Chłodnica oleju hydraulicznego
Opony	 	     Pompa hydrauliczna z przekładnią      Bezpieczeństwo 
225/75 R 17,5”     Zbiornik oleju hydraulicznego       Odpowiada normom
      pojemność 140 l             bezpieczeństwa  
Podpora	postojowa	 	 	 	 	 	 	 	 	 					PN-EN 13019, 
Regulowana wysokość	 	 	 	 Układ	hamulcowy        PN-EN 982
      Jednoobwodowy system hamulcowy      
Elewator     Hamulce bębnowe       
Z napędem hydraulicznym osobne  
podnoszenie/obniżanie podnośnika	 	 Zdalne	sterowanie
      Elektrycznie sterowane zawory 
Wyposażenie	opcjonalne	 	 	 proporcjonalne
Centralny układ myjący o    
ciśnieniu 170 bar, wciągarka   Regulacja	liczby	obrotów
wąż o długości 13 m oraz    Sterowana zdalnie z kabiny
wysokociśnieniowa dysza   kierowcy oddzielna regulacja
drapak przykrawżnikowy, system ssący   obrotów szczotek i elewatora
do zbierania kurzu nad szczotką walcową 
i szczotkami bocznymi zgodnie ze   Układ	zraszania
standardem PM10, układ centralnego   Pojemność zbiornika wody: 1000 l
smarowania     Materiał: stal
      Zdalny wskaźnik rezerwy wody
Oś	kół
Oś przyczepowa wyposażona w resory  
piórowe i gumowe poduszki   
Obciążenie 7000 kg          

      

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w specyfikacji wyposażenia

BRODD GOTHIA
®

BRODD	POLONIA	Sp.	z	o.o.
Adres	 			 	 																Telefon		 	 															Telefax	 																			E-mail	
ul. Modrzewiowa 9                 032-2410 212                  032-241 4127                    info@broddpolonia.pl
41-219 Sosnowiec                 Int +48 2410 212                        Int+48 241 4127                www.broddpolonia .pl


