
                                                                                       
                                                       

 
 
 
 
 

 

Sediu: 400445 Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, Nr.11, Sc.3, Ap.27 

Punct de lucru: Aghiresu, Nr.404, Jud.Cluj 

C.I.F. RO33200781, O.R.C. J12/1712/2014 

Contact: Tel.: +4 0731263552  Fax: +4 0264357306 

E-mail: convar@convar.ro    site: www.convar.ro 

PROFI GIGANT 

 

DATE TEHNICE UM 260  290  320  350 

Lăţime de lucru în poziţie dreaptă/înclinată                                   cm 260/236 290/263 320/290 350/317 

Diametru exterior inel perie                                                                                            mm 800 800 800 800 

Lăţime totală măturător cu 2 motoare hidraulice interne                                                                                                                                          cm 295 325 355 385 

Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar                                                      l 100 100 100 100 

Greutate cu adaptor HS / +colector                    kg 1357/1864 1399/1932 1443/2002 1486/2071 

Capacitate colector                                                                                               l 760 850 935 1025 

Capacitate de măturare la viteza de  6 km/ora                           m² 
  15.600/ 
14.160 

 17.400/ 
15.780 

 19.200/ 
17.400 

 21.000/ 
19.020 

  ADAPTOARE Tip  

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

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

  ACCESORII 
Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă) opțional 

Inele perii PET (recomandate pentru măturarea zăpezii) opţional 

Colector cu sistem de descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic 
tur-retur), clapetă pentru eficientizarea colectării (permite o colectare cu aproximativ 
30% mai mare) 

 
opțional 

Apărătoare de cauciuc contra dispersării în lipsa colectorului opțional 

A treia și a patra roată de sprijin (pentru măturare fără colector 410x145 mm)  opțional 

Sistem de reglare laterală hidraulică (condiţionat de existenţa a două circuite  hidraulice 
tur-retur) 

 
opţional 

Sistem de umectare inele perie opţional 

Bazin de apă (2 bazine cu capacitatea de 200 litri) opţional 

Perie laterală + sistem de stropire, umectare opţional 

Debit maxim permis 100 l/min și presiune maximă permisă 175 bar  

Supape de reglare debit și presiune în cazul în care debitul și presiunea sunt peste 
limitele permise 

 
opţional 

Leduri și steaguri roșii pentru semnalizare de lățime opţional 

Culoare la cerere conform RAL opțional 
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