imants Veegmachine RotoSweep
170

Zijaanzicht RotoSweep
Toepassingen:
Dit type veegmachine is speciaal ontwikkeld voor het opvegen van gemaaid gras en het verwijderen
van gevallen blad en andere ongerechtigheden op sportvelden, golfterreinen, parken, campings,
begraafplaatsen etc. Dus overal waar grote oppervlakten snel bewerkt moeten worden.
Werking:
De machine heeft 2 borstelwalsen die boven elkaar geplaatst zijn. De onderste borstelwals veegt
het materiaal op. De bovenste gooit dit, door zijn hogere toerental, waardoor tevens een flinke
luchtstroom wordt gecreëerd, in de opvangbak. Als de opvangbak vol is kan deze door middel
van twee hydraulische cilinders met doorstroomregelventiel geleegd worden. De bak is zodanig
geconstrueerd en kan zover open, dat geen materiaal in de bak kan achterblijven. De veegdiepte
wordt vooraf met een stelknop ingesteld. Met de hydraulische cilinder met regelbare doorstroming
op de trekdissel wordt de borstelwals tijdens het transport van de grond getild. De machine heeft
4 grote wielen met speciaal profiel, die op schommelassen gemonteerd zijn, zodat insporing op
sportvelden wordt vermeden.
Verticuteren:
Als accessoire voor de RotoSweep is een verticuteermachine, beschikbaar. De veegmachine heeft
standaard reeds een extra as op de aandrijfkast en de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig. In

enkele minuten kan de verticuteerder aan de RotoSweep gekoppeld worden, waardoor een
combinatie ontstaat, die in één passage verticuteert en opveegt. De verticuteerder is als getrokken
opgehangen en past zich aan de oneffenheden optimaal aan, zodat altijd en overal op de juiste
diepte geverticuteerd wordt.

Achteraanzicht RotoSweep 170
Technische gegevens:
Werkbreedte
Totale machine breedte
Lengte incl. trekdissel
Hoogte
Inhoud opvangbak
Gewicht
Benodigd vermogen
Verticuteermes / snijvlakken
Lak
Veegdiepte
Bandenmaat (4 stuks)
Hydraulisch systeem nodig
Veegborstels
Trekdissel

RotoSweep 170

Zijaanzicht verticuteerder 170
Verticuteerder 170

: 170 cm
170 cm
: 195 cm
192 cm
: 300 cm
: 155 cm
50 cm
: 2,5 m3
: 690 kg
210 kg
: ± 20 pk
± 30-35 pk
:
37 / 148
: 2 componentenlak.
: traploos via stelknop.
: 18,5x8,50x8-6 pr. 78 M, hoge snelheid, hoogte-breedte 470x220 mm.
: 2x dubbelwerkend.
: 8 stuks kunststof (Rilsan) in gestoomd beukenhout.
: in lengte en hoogte verstelbaar.

Accessoires bij mede/ nalevering : verticuteerder 170
: elektrisch / hydraulische bediening,

indien trekker
voorzien is van 1 dubbelwerkend ventiel.
: verlichting voor op de openbare weg.
: steunwiel i.p.v. steunvoet.(zonder Rhea)

Voor info zie website: www.imants.nl
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