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Четка за пътно почистване RABAUD PROCHAMPION 

 

� Масивни рамка и свързваща поддръжка изцяло предназначени за интензивна употреба. 

� С плаващо свързване, за да следва пътната форма 

� Механично странично изместване (хидравличнo опция) отделно от поставяне под ъгъл: +/- 

420милиметър. 

� Здрава конструкция за интензивна работа. 

� Система за разпръскване под налягане. 

� Широка четка с полиестерни влакна за по-дълготрайно ползване: Ø вътрешен размер 

178mm / Ø Външен размер 600мм. 

� Вмъкнати хидравлични мотори в металната кутия, за компактни размери при транспорт и 

за защита на двигателя. 

� Голяма ширина на метене: 2.00 м или 2,50 метра в зависимост от модела 

� Триточково свързване 

� Усилена рамка за интензивни работи 

� Един или два хидромотора за превозни средства с висок маслен дебит до 120л / мин.  

� Завиване - механично 30 градуса наляво и 30 градуса надясно. 
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� Отклонение/ Компенсиране: +/- 420mm.  

� Хидравличен двигател, интегриран в металната главина на четката за по-добра защита 

� Две колела (Ø 250 мм), въртящи се на 360 °, с възможност за регулиране на височината 

� Възможност за различни опции 

Модел PROCHAMPION 2000 А PROCHAMPION 2500 А 

Свързване Триточково свързване N°2 Триточково свързване N°2 

Дължина на четката 2000 мм 2500 мм 

Диаметър на четката 600 мм 600 мм 

Главина Метална Метална 

Материал Полиестер Полиестер 

Размери (Д х Ш х  В) 1,67 х 2,09 х 1,26 м 1,67 х 2,55 х 1,26 м 

Тегло 640 кг. 660 кг. 

Дебит - един хидромотор Мин. 40л/мин – макс. 60л/мин Мин. 40л/мин – макс. 60л/мин 

Дебит – два хидромотора Мин. 61л/мин – макс. 120л/мин Мин. 61л/мин – макс. 120л/мин 

Наклон +/- 30 градуса +/- 30 градуса 

Отклонение/Компенсиране 

(хидравлично-опция) 

420 мм надясно/ наляво 420 мм надясно/ наляво 

Разпръскваща линия 8 разпръскващи точки 10 разпръскващи точки 

 

Стандартно оборудване: 

• Две гумени колела за контрол (Ø250mm) въртящи се и регулируеми на височина. 

• Пръстени с полиестерни влакна с голяма дължина за по-дълъг срок на експлоатация. 

• Силна рамка с контролиращи колела в задната част. 

• Механично поставяне под ъгъл +/- 30 °. 

• Механично компенсиране +/- 420 mm. 

• Задвижване чрез тракторна помпа с 2 маркуча и 2 муфи. 

Опции: 

• Хидравличен компенсатор  

• Хидравлично накланяне  

• Система за поливане, комплект налягане с електрически мотор 12V (без резервоар)  

• Пътен знак и комплект флаг 12V (нуждае от електрическо захранване)  

• Теглич за втория носител като телескопичен 

• 6 пътен вентил с електрическо разширение дължина 5 метра  

• 8 пътен вентил с електрическо разширение дължина 5 метра  

• Боя цвят по избор 

• Епоксидно боядисване  

• Допълнителна резервна четка 
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