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MĂTURĂTOR STRADAL  

Eco  
DATE TEHNICE UM ECO 150 ECO 180 ECO 230 ECO 260 
Lăţime de lucru în poziţie dreaptă / înclinată                     cm 150/141 180/169 230/216 260/244 

Diametru exterior inel perie                                                  mm 520 520 520 520 

Lăţime totală                                                                                      cm 185 215 260 290 

Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar                                 l 25-30 25-30 30-40 40-50 

Greutate cu adaptor în trei puncte şi colector                kg 220 245 273 290 

Capacitate colector                                                                            l 135 161 200 224 

Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ oră                    m² 9000 10800 13800 15600 

Turaţia axului asamblat cu inelele de perii                tur/min 80-150 

  ADAPTOARE Tip  

În trei puncte, CAT I / II, rigid sau cu flotare HD În funcţie de utilajul purtător 

În trei puncte, CAT  I / II, pentru transmisie cardanică, 
rigid 

MD În funcţie de utilajul purtător 

Adaptor pentru Hoflader, cu flotare HH În funcţie de utilajul purtător 

Adaptor pentru incarcator frontal cu flotare HS În funcţie de utilajul purtător 

Adaptor pentru stivuitor cu flotare HG În funcţie de utilajul purtător 

Conexiune triunghiulară cu flotare tip paralelogram HK În funcţie de utilajul purtător 

  ACCESORII 

Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă) opţional 

Inele perii PET (recomandate pentru măturarea zăpezii) opţional 

Colector cu sistem de descărcare mecanică opţional 

Apărătoare de muchie (împiedică evacuarea impurităţilor pe sub 
recipientul de colectare, diminuează formarea prafului) 

opţional 

Sistem de descărcare hidraulică a colectorului (condiţionat de existenţa 
circuitului hidraulic cu dublu efect) 

opţional 

Roţi industriale extra stabile opţional 

A treia roată de sprijin (doar pentru montare frontală  ø 200x50 mm) opţional 

Sistem de reglare laterală hidraulică (condiţionat de existenţa circuitului 
hidraulic cu dublu efect) 

opţional 

Sistem de stropire, umectare inele perie opţional 

Bazin de apă (cu capacitatea de 100 sau 200 litri) opţional 

Perie laterală + sistem de stropire, umectare opţional 

Transmisie cardanică opţional 

Ax cardanic opţional 

Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004) opţional 
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                                                                                                  1 – inel perie PPL Ø 520 mm 
   2 – reglarea uzurii periei cu doua stifturi de la rotile de sustinere (3 pozitii) 
   3 – roti de sustinere 200*50 mm 
   4 – grinda de umectare 
   5 – perie laterala 
                                                                                                  6 – sistem umectare perie laterala  
   7 – bazin de apa de 100 litri sau 200 litri 
   8 – descarcare hidraulica colector 
   9 – sistem de reglare / inclinare laterala la 20˚ 
 10 – aparator contra dispersarii 
                                                                                                11 – colector (faras) 
 12 – hidromotor extern pentru antrenare ax perie 
 13 – a treia roata de sustinere 
 14 – descarcare mecanica colector 
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