
PROFI 660

„Rent arbejde“ med Profi 660
Til  

minilæsser,  

truck, traktor  

og gummiged



Rulleskakt med højdejusteringsanvisning  
og penduladapter

100 % PP Waveline 
 kombi børsteringe

Højde justeringsanordning 
med børste optimering

Sidebørste med vand

Teknisk  data 200 230 260 280

Arbejdsbredde (lige/skråtstillet)   cm 200/ 
188

230/ 
216

260/ 
244

280/ 
260

Børster ø                                   mm 660 660 660 660

Samlet bredde                           cm 223 253 283 299

Nødvendig oliemængde  
(ved 160 bar)                        l/min.

40 40 50 50

Vægt fritfejende uden opsamler   kg 475 498 521 534

Vægt med opsamlerkasse         kg 609 643 677 695

Volumen i opsamler kasse            l 315 361 407 431

PROFI 660 er den nyeste model i serien Profi feje-
maskiner. Børstediameteren er på Ø 660 mm og er 
standard udstyret med waveline kombi (zig zag)  
100 % PP børster inklusiv CrownLock system som 
skåner børsterne. Udover det er PROFI 660 med ind-
vendig motor som standard. Der er mulighed for at 
udstyre fejemaskinen med en opsamlerkasse som har 
hydraulisk tømning og næsehjul som standard. Via 
en 3 vejs-hane vælges skiftevis mellem fritfejende og 
brug af opsamlerkasse. PROFI 660 har sin egen børs-
te-justerings anordning, der sørger for at børsterne 
kan justeres perfekt i forhold til ensartet slitage og 
opsamlerkasse. Der er indbygget fríløb til beskyttel-
se af de benyttede kvalitets hydraulikdele. På PROFI 
660 er der blevet udviklet et nyt 3D niveauudligning 
system med større vandring der sikrer en perfekt til-
pasning af fejemaskinen til underlaget.  

Monterings muligheder
•  Minilæsser / teleskopslæsser og gummiged ophæng,  
 3D ført ophængssystem med rulleskakt,  
 højdejusteringsvisning og penduladapter

•  Pallegaffel ophæng med hurtigskiftsystem¸3D ført  
 ophængssystem med rulleskakt, højdejusteringsvisning  
 og penduladapter

•  Ophæng passende til Unimog eller 3 P. ophæng KAT I/II,  
 3D ført ophængssystem med rulleskakt,  
 højdejusteringsvisning og penduladapter 
 

Ekstra udstyr
•  Stor opsamlerkasse med PU lister, højfyldsklap  
 (fylde volumen ca. + 30 %), hydraulisk tømning og  
 integreret 3. støttehjul til jævn tilpasning af  
 underlag 
•  Flowreguleringsventil (>90 liter - >130 liter)   
•  Hydraulisk sving cylinder  
 (1 ekstra dobbeltvirkende udtag er nødvendig)  
•  Gummiliste, ekstra lang til smudsbeskyttelse 

•  Vandanlæg til støvbinding med 200 liters vandtank  
 og tørløbssikret vandpumpe 

•  Sidebørste, hydraulisk trukket til fejning tæt på  
 kanter (også ved vandanlæg)

•  Færdselsbelysning 
•  Special lakering

Specialisten til alle opgaver

* incl. hurtigskift ophæng
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