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FEJESUGE ANLÆG

VITRA 
FEJESUGE ANLÆG

Cyklonfilterteknologi 
Ingen tilstoppede filtre

Lavt Vandforbrug
Justerbar vandtryk, direkte fra kabinen

Fantastisk Sugestyrke
Klassens kraftigste fejesuge anlæg

UOVERTRUFFEN FEJE RESULTAT



FEJESUGE ANLÆG

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Det effektive Vitra fejesugeanlæg er blevet videreudviklet med en ny frontenhed med et effektivt 2 kost fejesystem  
og et bredt sugehoved. Fronten er reduceret med ca 70% i længden og er både er mere kompakt og giver endnu 
bedre udsyn og giver forbedret fremkommelighed og manøvredygtighed. Det brede sugehoved samler effektivt  
snavs og løv op, mens en semiautomatiske frontklap sikrer opsamling af flasker, kviste og større mængder løv.

Det hele suges op i den rummelige smudsbeholder med en volumen på hele 650 liter (ISO15429-2) Det effektive 
cyklonfilter renser luften effektivt og gør det muligt at spare helt op til 70% vand til støvbinding - og med en 
vandkapacitet på helt op til 140 liter, spares der masser af tid på vandpåfyldning. 

 
600 liter. netto volume

650 mm. børstehoveder

Vitra‘s forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en  
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Vitras fejesuge anlæg er godkendt efter den  
europæiske EUnited PM2,5/10 test, hvor det  
har opnået det bedst mulige resultat:

EN FIRE STJERNET PRÆSTATION!

Centermonteret suge slange

5 m. håndholdt suge slange

Højtip af container (135 cm.)

Bred sugehoved m. storskraldsklap

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

Fejesuge anlægget er som standart udstyret med smart
håndholdt suge slange som giver stor fleksibilitet.

Vitras fejesuge anlæg benytter et unikt cyklonfiltersystem 
som ikke stopper til og som renser luften effektivt.

Det brede sugehoved er udstyret med hydraulisk klap, som 
sikrer let opsamling af grene og større stykker affald.

C2FS1010   (Til VITRA C.2 Serien)

Længde - Front: 640 mm.
Brede - Front: 1200-1800 mm.
Total længde: * 3800 mm.

Volume: 600 liter (0,6 m3)

Vanddysser: 4 stk.
Vandtryk: 0-10 bar
Børste Diameter: 650 mm.
Luftmængde: 4000 m3/t
Lufthastighed: 216 Km/t

* Mål er angivet, hvor anlægget er monteret på maskinen

For yderligere data, se venligst prislisten.


