
FEJESUGEANLÆG

VITRA 
FEJESUGEANLÆG

Recirkulation af vand
Forhindre tilstoppede slanger

Stor Kapacitet
1,5 m3 container kapacitet

Høj ydelse
Klassens kraftigste fejesuge anlæg

UOVERTRUFFEN FEJE RESULTAT

Produceret i Danmark
- Designet til hele verden!



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

Til Vitra C3-serien introduceres et nyudviklet fejesugeanlæg. 
Anlægget sætter på en række områder helt nye standarder for fejesugeanlæg i sin klasse. 

Systemet byder blandt andet på enestående sugestyrke, en beholdervolumen på hele 1.500 l. og en effektiv 2-kost 
front med trinløs niveauregulering og børstetryk kombineret med individuel justering af sidekostene. Endvidere 
tilbyder systemet højtip, påkørselssikring, stor friskvandsbeholder og mulighed for genbrug af vand. 

Det nye C3 fejesugesystem betjenes let med 2 proportionaltstyrrede joysticks, og chaufføren har mulighed for  
at overvåge såvel sugehovedet samt området bag maskinen med et effektivt kamerasystem (option)

 

1500 l. (1,5m3) volume

850 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:

180 mm. Center suge slange

5 m. håndholdt suge slange

Højtip af container (180 cm.)

Bred sugehoved m. storskraldsklap

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

C3FS1010  (Til VITRA C.3 Serien)

Længde - Front: 640 mm.
Brede - Front: 1500 - 2200 mm.
Total længde: * 3800 mm.

Volume: 1500 liter ( 1,5 m3)

Vanddysser: 4-6 stk.
Vandtryk: 2-10 bar
Børste Diameter: 850 mm.
Luftmængde: 4000 m3/t
Lufthastighed: 216 Km/t

* Mål er angivet, hvor anlægget er monteret på maskinen

For yderligere data, se venligst prislisten.

Fejesugefronten er udstyret med en hydraulisk klap, så større
mængder løv, eller større affaldsstykker let kan samles op.

Den 5 meter håndholdt sugeslange giver mulighed for let 
opsamling, hvor fejesugefronten ikke kan komme til.

På trods af en container kapacitet på hele 1,5 m3 af- og  
påmonteres containeren let med Vitra quick-shift system.


