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HYDROG OCN четки за зимно почистване 

 

Четките са предназначени за почистване на повърхността от песъчинки, камъчета, кал, сняг и др. 

При почистването им, те се изхвърлят встрани от четката.  

Хидравличното задвижване на четките позволява прикачването им към трактори, камиони и други 

специални превозни средства, оборудвани с хидравлична помпа като  например самосвал, 

Unimog, мотокари, товарачи и багер-товарачи и др. Четките се монтират триточково.  

Четките могат да бъдат монтирани отпред или отзад на превозното средство чрез различни 

монтажни скоби. Ъгълът на четката спрямо носещото устройство може да се коригира ръчно или 

хидравлично.  

Четки без резервоар за събиране 

Модел OCN  

600/1200 
OCN 600/1500 

OCN 

600/1800 

OCN 

600/2100 

OCN  

600/ 2400 
Ширина на 

четката 

1200 мм 1500 мм 1800 мм 2100 мм 2400 мм 

Диаметър на 

четката 

600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 

Скорост на 

въртене на 

четката 

150 – 450 об./мин 

Управление на От кабината на носещото устройтсво 
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функциите 

Повдигане и 

сваляне на четката 

Хидравлично 

Управление на 

ъгъла между 

четката и 

носещото 

устройство 

Ръчно (хидравлично – опция) Хидравлично 

Управление Хидравлично 

Захранване От хидравличната система на носещото устройство 

Минимално 

необходим маслен 

поток 

18 л/мин 18 л/мин 18 л/мин 20 л/мин 20 л/мин 

Максимално 

налягане на 

маслото 

150 бара 150 бара 150 бара 150 бара 150 бара 

Опорни колела -- -- -- -- Пневматични – 

2 бр. С 

настройка на 

височината 

Разпръскваща 

система 

Гравитационна или с налягане – по избор 

Размери (Д х Ш х 

В) 

1000 x 1400 x 750 

[mm] 

1000 x 1700 x 750 

[mm] 

1000 x 2000 x 

750 [mm] 

1000 x 2300 x 

750 [mm] 

1325 x 2630 x 

1150 [mm] 

Тегло (без 

монтажните 

скоби) 

165 кг  178кг 190 кг 205кг 290 кг 

 

Допълнително оборудване: 

1. Разпръскваща система под налягане (175 литров резервоар за вода, разпръскваща система, 

водна помпа) - 

2. Монтажна скоба за закрепване към товарача - 

3. Монтажна скоба – за бързо свързване към товарача -  

4. Хидравлични маркучи с плоска повърхност ½" конектори - 

5. Хидравличен мотор адаптиран за маслен поток по-голям от 50 л./мин - 

* Цените не включват монтажната скоба и хидравличните връзки към превозното средство. 
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HYDROG OSN четки 

 

� Четките от серията OSN са предназначени за почистване на повърхността от пясък, пръст, 

сняг и други примеси. 

� Монтират се на предната плоча в съответствие с DIN76060 или други стандарти. 

� Четката е изработена от стомана, устойчива на абразия и корозия. 

� Разпръскваща система с електрическа водна помпа. 

� Бърз монтаж/демонтаж на четката. 

� Управлението е дистанционно от кабината. 

� Осветлението и маркировката са в съответствие с изискванията на Закона за движение по 

пътищата. 

Модел OSN-600/2400 

Ширина на четката 2400 мм 

Ширина на почистване 2100 мм 

Задвижване Хидравлично 

Качване и сваляне на четката Хидравлично 

Настройка на работещата позиция – ляво/дясно Хидравлично 

Осветление Фарове, мигачи, габарити 

 

 

 

Четка HYDROG – 600/2400, монтирана на 

гудронатор HYDROG SK-8000 
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Четки HYDROG OCP  

 

Хидравличното задвижване на четките 

позволява прикачването им към 

трактори, камиони, Unimog, мотокари, 

товарачи и багер-товарачи и др. 

Метлите, монтирани на багер-товарачи 

позволяват: събиране на материала в 

резервоара и транспортирането му до 

определено място или изхвърлянето на 

материала директно към ремаркето на 

камиона. 

 

одел 
OCP 600/1200 

OCP 

600/1500 

OCP 

600/1800 

OCP 

600/2100 
OCP  600/ 2400 

Ширина на 

четката 

1200 мм 1500 мм 1800 мм 2100 мм 2400 мм 

Диаметър на 

четката 

600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 

Капацитет на 

резервоара за 

събиране 

140 дм3 170 дм3 200 дм3 240 дм3 260 дм3 

Управление на 

функциите 

Oт кабината на носещото устройтсво 

Изпразване на 

резервоара 

Хидравлично 

Опорни колела 3 3 3 4 4 

Управление Хидравлично 

Захранване От хидравличната система на носещото устройство 

Минимално 

необходим 

маслен поток 

20л/мин 20 л/мин 30 л/мин 30 л/мин 40 л/мин 

Разпръскваща 

система 

Гравитационна или с налягане – по избор 

Размери (Д х Ш х 

В) 

1700 x 1500 x 

1200 [mm] 

1700 x 1500 x 

1200 [mm] 

1700 x 1500 x 

1200 [mm] 

1700 x 2300 x 

1200 [mm] 

1700 x 2600 x 1200 [mm] 

Тегло (без 

монтажните 

скоби) 

260 кг  330 кг 390 кг 440 кг 540 кг 

 



 

Гр. Варна 

ул. Д-р Николай Коларов № 3, 9010; тел: 052/333 022; факс: 052/333 044; e-mail: office@ingconsult.biz 

Гр. София 

Бул. „Ботевградско шосе“ 272; Тел.: 02/44 33 441 ; Факс.: 02/84 30 310; Моб.: 088 400 5882 e-mail: sofia@ingconsult.biz 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrog ОKP DUO четки с две функции 

 

Специалната усилена конструкция на четката позволява работа в много тежки условия. Четките от 

тази серия могат да бъдат използвани в две позиции: 

I. Събиране на примесите в резервоара 
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II. Смитане на примесите отстрани – наляво или надясно. 

 
В резервоара на четката могат да бъдат събрани примеси с тегло няколко пъти по-голямо от 

теглото на четката. Четирите колела повишават надеждността на машината, дори и на пътища с 

коловози. 

Четките са подходящи за прикачване към хидравличните системи на багер-товарачи (по-висок 

маслен поток и налягане). Приложението на тези четки е най-вече в строителството и ремонта на 

пътища, както и лятното и зимно поддържане на пътищата.  

Конструкцията има 3-степенна антикорозионна защита. 

Модел OKP 2100 OKP 2400 
Ширина на метенето при 

събиране в резервоар 

2100 мм 2400 мм 

Ширина на метенето при 

изхвърляне настрани 

1800 мм 2100 мм 

Материал на четката 100 % стоманена износоустойчива 

телена четка 

100 % стоманена износоустойчива 

телена четка 

Управление  Хидравлично Хидравлично 

Минимално необходим маслен 

поток 

40-80 л/мин 40-80 л/мин 

Изпразване на резервоара за 

отпадъци 

Хидравлично Хидравлично 

Допълнителна малка дискова 

четка 

Опция Опция 

Опорни колела 4 броя усилени 4 броя усилени 
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Разпръскваща система Опция Опция 

Монтажни скоби към  Товарач, багер-товарач, към трактор (триточково), камиони, унимог 

камиони и др. 

 

Четка за премахване на плевели покрай пътища HYDROG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези четки са перфектното решение за справяне с плевелите, които са трудни за премахване, 

плевели по тротоарите, паветата или близо до ъглите на пътя (особено при почистване след 

зимния сезон). Тези четки се използват също за почистване на така наречените пътни рамена. Те са 

оборудвани със собствено хидравлично рамо, монтирано на рамката на трактора или на предната 

плоча на носещите устройства. На четката може да бъде монтирана разпръскваща система.  

Модел HYDROG SCZ-900 

Настройване на дължината на четката Хидравлично 

Настройване на четката ляво/дясно Ръчно 

Управление Хидравлично 

Маслен поток 55-80л/мин 

Налягане  160 бара 

Диаметър на четката 960 мм 

Разпръскваща система Опция 

Тегло 160 до 330 кг. в зависимост от окомплектовката 

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=WUD5_9u1cnc  


