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KOPPHARI
Optimal® kopphari on sobiv töövahend suurema prahi 
efektiivseks kogumiseks suurtel kõvakattega väljakutel ja 
teedel. Harja pöörlemiskiiruse astmevaba muutmine, 
veepihustussüsteem, külgharjad ja teised lisaseadmed 
kindlustavad kliendi vajadustele sobivaima 
pühkimislahenduse kõige kuluefektiivsemal viisil.

Väga hea kvalit eet  

Kopphari võimaldab efektiivselt kopeerida puhastatavat pinda 
ja koguda kogu praht ühe tööoperatsiooniga. 

Liht ne hooldada 

Harja katteid on lihtne vahetada, samuti on kerge vahetada 
harja elemente. Lihtne juurdepääs määrimist vajavatele 
sõlmedele ja kohtadele. 

Lisavarust us laiendab kasut usvõim alusi 

Lisaseadmed ? metallist külgharjad, veepihustussüteem ja 
survepesur lihtsustavad töötamist ja suurendavad 
koppharja kasutamisvõimalusi.

Väiksed ülalpidam iskulud 

Lihtne ja usaldusväärne konstruktsioon ning suur 
kogumisvõimsus teevad koppharjast hea töövahendi 
erinevates tegevusvaldkonnas.
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Mudel H150 H180 H220 

Töölaius (mõõde A) 150 cm 180 cm 220 cm 

Kogulaius (mõõde B) 180 cm 210 cm 250 cm 

Kõrgus (mõõde C) 95 cm 105 cm 125 cm 

H270 

270 cm 

310 cm 

135 cm 

Kopa tera kaugus (mõõde D) 100 cm 100 cm 160 cm 170 cm 

Kogupikkus (mõõde E) 160 cm 160 cm 215 cm 225 cm 

Harja läbimõõt (mõõde F) 70 cm 70 cm 90 cm 90 cm 

Veepaagi maht 150 l 200 l 200 l 500 l 

Konteineri kasulik maht 380 l 450 l 730 l 970 l 

Kaal (ilma lisavarustuseta) 480 kg 650 kg 1 050 kg 1 400 kg 

Vajalik õli vooluhulk 45 l/min 45 l/min 55 l/min 55 l/min 

Õlirõhk (min ? max) 160-230 160-230 bar 160-230 bar 160-230 bar 

Vajalik masina kaal 3,5 -5 4-7 tonni 8-12 tonni 13-25 tonni 

Kõrgsurve veepihustussüteem veemahutiga (150 ? 500 liitrit) 

A310 Kõrgsurvepesur vooliku ja rulliga (ainult kõrgsurve süsteemiga) 

Veepihustussüsteem koos veemahutiga 150 ? 500 liitrit 

S261 Külghari 

63215 Tugiratas (H150 ? H180) 

63214 Tugiratas (H220 ? H270) 

600/601 Pistikuühendus 12/24 V (2 õlivoolikute kiirühendust 4 asemel) 

K320 Hüdrauliline vooluhulga regulaator (õli vooluhulk üle 80 l/min) 

Haakimiseks erinevad kiirhaakeid (Euro, Trima/SMS, Stora-BM)

Lisavarustus:


