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ROOTORHARI
OPTIMAL®AH-seeria rootorharjad on mõeldud liiva, 
lume ja prahi efektiivseks pühkimiseks. 
Horisontaalset ja vertikaalset liikumist võimaldav 
harja haakelahendus kindlustab suurepärase 
töötulemuse juba esmakordsel harjamisel. Harjale 
saab lisada nii madal- või kõrgsurve veepihustus 
süsteemi.

Puhast at ava pinna kopeer im ine t agab suurepärase 
t u lem use 

Harjaseadme konstruktsioon on liigendiga, mis võimaldab 
+/-10° pendel-liikumist. Sama liigend võimaldab harjal liikuda 
vertikaalselt 30 cm maapinna suhtes. Tänu antud liigendile 
kopeerib hari optimaalselt puhastatavat pinda ja kindlustab 
suurepärase töötulemuse.

Har jam ine t ak ist ust e  lähedal 

Harjaga on mugav pühkida piirdeaia ja ehitiste ning teiste 
takistuste lähedalt. Seda võimaldab harja asendi hüdrauliline 
juhtimine 32° ulatuses nii vasakule kui paremale. 

Vast upidav ja pikaealine

Harja õliga täidetud jõuülekande korpuses asuv 
kettülekanne ja tugev konstruktsioon kindlustavad seadme 
vastupidavuse ja pikaealisuse.

Liht ne ja m ugav hooldam ine 

Harja katted on kergesti eemaldatavad. Samuti on lihtne 
juurde pääseda määrimiskohtadele.

Int egreer it av veem ahut i 

Harja on võimalik komplekteerida koos 270-liitrilise 
galvaniseeritud veemahutiga, mis on integreeritud 
haakeraami sisse.

Mudel AH250 AH280 AH300 

Töölaius (mõõde A) 250 cm 280 cm 300 cm 

Pikkus (mõõde B) 190 cm 190 cm 190 cm 

Kõrgus (mõõde C) 130 cm 130 cm 130 cm 

AH330 

330 cm 

190 cm 

130 cm 

Harja läbimõõt (mõõde D) 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 

Harja asendi pöördenurk 32º 32º 32º 32º 

Veemahuti mahutavus 270 l 270 l 270 l 270 l 

Tühimass 540 kg 570 kg 650 kg 680 kg 

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

Vajalik õlirõhk (min.-maksim.) 160-230 bar 160-230 bar 160-230 bar 160-230 bar 

Vajalik masina kaal > 4 tonni > 4 tonni > 4 tonni > 4 tonni 

A

BC

D

A290 Kõrgsurve veesüsteem tolmu sidumiseks koos 270-liitrilise 

A310 Kõrgsurvepesur koos vooliku ja rulliga (ainult kõrgsurve 
süsteemiga A290) 

A270 Veepihustussüsteem 270-liitrilise galvaniseeritud 
veemahutiga (AH280 ? AH330) 

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

K320 Õli vooluhulga regulaator (üle 80 l/min õli vooluhulga 
korral) 

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

Lisavarustus:


