
PLUS 590

Et kæmpe PLUS til dig
Til traktor,  

minilæsser,  

kommunal maskiner  

og gaffeltrucks



Dette multitalent passer til alle opgaver med sine 
mange påbygnings muligheder og bredder. PLUS 
590 har alsidig tilpasning der gør at den kan bru-
ges på stort set alle redskabsbærere. Børstedia-
meteren er på ø590 mm og er standard udstyret 
med waveline (zig zag) 100 % PP kombi børster 
inklusiv CrownLock system som skåner børsterne 
og giver et fremragende ensartet resultat. Plus 
590 har sin egen børste-justering anordning, der 
sørger for at børsterne kan justeres perfekt i for-
hold til ensartet slitage og opsamlerkasse. Der er 
indbygget friløb til beskyttelse af de benyttede 
kvalitets hydraulikdele. Alle Plus 590 modeller er 
udstyret med kvalitetshjul på ø 250 x 50 og støt-
teben. Plus 590 kan udstyres med opsamlerkasse. 
Hydraulisk tømning er standard med opsamler-
kasse ligesom fritfejnings modulet er. Her er det 
ikke nødvendigt at demontere opsamlerkassen 
for at fritfeje.

Sidebørste ø 600 mm
Mini-/front-læsser med paralellogram og penduludligning  

incl. højdeangivelse Nyt niveauudligning

Monterings muligheder
•  Traktor i 3. P. ophæng 

•  A-ramme, højdejusterbar med penduladapter

•  Mini-/front-læsser med paralellogram og  
penduludligning incl. højdeanvisning  

• Pallegaffel ophæng med højdeanvisning 

•  Kommunal køretøj med pendel adapter

•  Læssemaskine (SWE med 3D niveauudlingning og  
højdeanvisning) op til 0,5 m³ skovlindhold

•  Påbygningsplade passende til Unimog DIN76060  
gr. 3 og 5 med løftecylinder, niveauudligning og 
penduludligning

Ekstra udstyr
•  Opsamlerkasse med stor volumen med PU-liste 
•  Højfyldsklap (+ca. 30 %)
•  3. støttehjul til jævn tilpasning af underlag 
•  Vandanlæg til støvbinding med 100/200 liters  
 vandtank og tørløbssikret vandpumpe
•  Niveauudligning til optimal tilpasning af underlag
•  Sidebørste, hydraulisk trukket til fejning tæt på kanter  
 (også med vandanlæg)
• Indbygget beskyttet hydraulikmotor
•  Flowreguleringsventil >90 liter
•  Hydraulisk sving  
 (dobbeltvirkende udtag er nødvendigt) 
• Forstærkede hjul ø 250 x 80 til svær indsats
•  Færdselsbelysning
•  Special lakering

Teknisk data 135 150 180

Arbejdsbredde (lige/ 20° skråtstillet)        cm
135/ 
127

150/ 
141

180/ 
169

Børster ø                                       mm 590 590 590

Samlet bredde motor  
(udv./indv.)                                       cm

168/ 
156

183/ 
171

213/ 
201

Nødvendig oliemængde (ved 160 bar)     l/min. 30 30 30

Vægt fritfejende uden opsamler*         kg 264 274 294

Vægt med opsamlerkasse*                 kg 329 344 373

Volumen i opsamlerkasse                      l 166 184 220

Teknisk data 200 230 260

Arbejdsbredde (lige/ 20° skråtstillet)        cm 
200/ 
188

230/ 
216

260/ 
244

Børster ø                                       mm 590 590 590

Samlet bredde motor  
(udv./indv.)                                      cm

233/ 
221

263/ 
251

293/ 
281

Nødvendig oliemængde (ved 160 bar)     l/min. 40 40 50

Vægt fritfejende uden opsamler*         kg 308 329 353

Vægt med opsamlerkasse*                 kg 398 429 462

Volumen i opsamlerkasse                      l 244 280 315

...passer til alle opgaver.

*  med minilæsser eller 3 P. ophæng
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