ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ
ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ & SBĚRNÉ NÁDOBY ZAMETACÍCH ZAŘÍZENÍ
Kartáče a zametací zařízení se objevily přibližně v 70. letech 20. století a stále se vyrábějí podle nejvyššího
standardu technických parametrů, který je dnes k dispozici. Díky navrhování pomocí počítače je jejich údržba snadná
a jejich používání je radost. Dvěma nejdůležitějšími charakteristikami je pevnost a odolnost. Všechny namáhané
oblasti jsou zesíleny, což výrobky NC obdařilo pověstí „kartáčů, které vydrží déle“.

Link-a-Sweep
Spousta způsobů využití!
Systém NC Link-a-Sweep vyvinuli
naši vlastní technici jako víceúčelové
zařízení s širokou řadou využití, aby
vyhovoval jak dodavatelům, tak
farmářům.

Lze ho používat jako:
•
•
•

Hydraulický připojovací box
Zametací zařízení/sběrač
Jednoduchý úhlový kartáč

Tam, kde jakost je na prvním místě!

Skutečně univerzální stroj s řadou způsobů využití!
Se zvyšujícím se zájmem o bezpečnost silničního
provozu a snahou vyhnout se postihu za
znečišťování veřejných cest blátem a dalšími
nečistotami je zařízení NC Link-a-Sweep nutností.
Zařízení Link-a-Sweep je zkonstruováno se
zaměřením na pohodlí a bezpečnost obsluhy.
Stejně jako v případě veškerého zařízení NC je
na prvním místě připojování a odpojování, a proto
se použil oblíbený systém rychlého připojování
NC Quick Attach System.
Hydraulický spojovací box nainstalovaný pomocí
tříbodové spojky a zametací zařízení se snadno a
rychle připojují na jakýkoliv traktor o výkonu
vyšším než 50 HP s minimálním průtokem oleje
6 galonů za minutu (27 litrů).
Rychlé upevnění na traktor pomocí funkce kartáče s věncem

Jestliže se připojovací box hydraulicky vyklápí,
kartáč se automaticky zvedne, aby vznikl
maximální volný prostor pro snadné vyprázdnění.
Kartáč lze od připojovacího boxu oddělit
odstraněním dvou polohovacích kolíků a dvou
hydraulických hadic.

Nyní je k dispozici řada modelů – šířek připojovacích boxů:
6’6”, 7’6” a 8’ (2 m, 2,3 m, 2,44 m). Výška zametání se
snadno nastavuje pomocí bočních polohovacích kolíků;
čištění lze zahájit v jakémkoliv směru.
Při jízdě vpřed se silovou spojovací skříní těsně nad
povrchem hydraulicky poháněný kartáč čistě zametá veškerý
odpad do připojovacího boxu. Jakmile dosáhnete plné
kapacity připojovacího boxu, zajeďte na místo vaší skládky.

Zvedací ramena a konzola pro zvedání zametacího zařízení
jako volitelné příslušenství

Systém Link-a-Sweep
Pracovní šířka

Model 600
72” (1,83 m)

Model 700
84” (2,13 m)

Model 800
96” (2,43 m)

Přepravní šířka

80” (2,03 m)

92” (2,33 m)

104” (2,63 m)

650 kg

690 kg

730 kg

Hmotnost
Hydraulický průtok
požadovaný
Průměr kartáče
Štětiny na kartáči
Regulace hloubky
Požadovaný hydraulický
systém

6–12 galonů
(27–54 litrů) za minutu
22”
22”
22”
Volitelný polypropylen a ocel nebo pouze polypropylen
Vzpěry s dutým profilem
2x dvojčinné cívkové ventily nebo
1x dvojčinný cívkový ventily spojený s 1 dvojčinným
elektromagnetickým ventilem nainstalovaným na stroji

