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Du leser nå den nye katalogen for Snowek
lastbærere og feieutstyr.

VELKOMMEN TIL SNOWEKS VERDEN.
2011

2013

2015

2017

Snowek Oy etableres og lanserer
brede U-plog- og V-plogporteføljer på markedet.

Snowek vinner Maintenance
Innovator of the Year-prisen i
Finland med støvdempeteknologi for feiemaskiner.

Snowek lanserer 360 graders
roterende Circulus feiemaskiner.

Snowek forsetter å videreutvikle
markedsledende effektivitet og miljøvennlighet i profesjonelt vedlikeholdsutstyr for veier og plasser.

2012

2014

2016

Snowek lanserer en bred feiemaskinportefølje med moderne
oppsamlende børsteskuffe,
skuffemonterte feiemaskiner,
feievalser og bombørste for gravemaskin konstruert for kravene på
2010-tallet.

Snowek introduserer AA-diagonale
snøploger med patentsøkt kollisjonshindrende mekanisme. Snowek starter
utviklingen av Trombia rengjøringsmetode med støtte fra Finnish Funding
Agency of innovation (TEKES)

Snowel Circulus vinner et betydelig marked
innen profesjonelle feiekontrakter. Snowek
introduserer justerbare støtdempere for
roterende børster.

Siden etableringen i Finland i 2010 har vi i Snowek fokusert på
å redesigne gamle sannheter i feie- og plogeutstyrsbransjen. I
praksis har vi fokusert på støvbinding, rengjøringsresultater og
feieeffektivitet i forhold til driftstimer. Vi har alltid understreket
at vår fordel er å komme fra Finland - et land med mye snø
og store krav til vårrengjøring. I vårt hjemmemarked kommer
snøen hurtig hver vinter, noe som krever topp effektivitet fra
våre kunder og vårt utstyr. Disse kravene har utviklet vår finske
knowhow som er velkjent over hele verden. Et annet krevende forhold, feiing av gatestøv og strøsand hver vår, har gjort
at vi har utviklet feieutstyr som leverer et meget raskt og rent
resultat. I og med at den økende mengden gatestøv er i ferd
med å bli et alvorlig helseproblem om våren har vi satt inn våre
innovasjonskrefter for å møte effektivitetsstandarder som ikke

ANTTI NIKKANEN
Managing Director
Snowek

finnes andre steder i verden. Fordelene kan oppleves hele året
gjennom i alle typer feiearbeid. Disse effektivitetskravene har
gjort oss til det vi er: Vi er an aktør som utvikler meget effektivt
tilbehør for vedlikeholdsentreprenører og som nå finnes på 4
kontinenter og i 15 land.
Inni denne katalogen vil du finne de nyeste produktene våre for
feievedlikehold hele året. Gjør deg kjent med for eksempel de
kraftige Circulus feiemaskinene, vår prisvinnende støvbindingsteknologi eller spesialfeiemaskinene for jernbaner, parkeringsplasser og industriområder. Til sist, hvis du ikke skulle finne det
du trenger ber vi deg ta kontakt - vi ønsker å utvikle vår neste
innovasjon sammen med kundene våre.

JAAKKO HAPPONEN
Chief Designer
Founder of Snowek
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SNOWEK CIRCULUS
1

360° ROTASJON GIR EFFEKTIVITET OG SIKKERHET
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Takket være den ubegrensede rotasjonen kan du bruke Circulus til å
feie framover, sideveis og bakover med optimal feiekvalitet og holde
børsten i drift uten stans.
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HURTIG UTSKIFTING AV BØRSTENE OG ENKEL Å
VEDLIKEHOLDE
Utskifting av børstene på Circulus feiemaskiner er rakst
og krever ikke spesialverktøy. I tillegg er slitedeler boltet
på og servicepunktene er enkle å nå.

MEGET GODE FEIERESULTATER STØTTE AV FLYTENDE
Circulus feiemaskiner er utstyrt med en flytemekanisme som gjør at
utstyret følger bakkens konturer helt nøyaktig. Circulus leverer et av
de beste rengjøringsresultatene blant hydraulisk feietilbehør.
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Ulikt tradisjonelle oppsamlende børsteskuffer kan
Circulus feie rennesteiner uten ekstra side børster takker
være sideveis rotasjon. Ingen ekstra sidebørster, ingen
unødvendige bevegelige deler.

STORE OPPSAMLINGSBEHOLDERE
Circulus børsteskuffer er utstyrt med de største støvbeholderne i tilbehørsindustrien. Med beholdervolum opp til 1800 liter blir oppsamling
av strøsand og avfall betydelig mer effektiv med færre tømmerunder.
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FEIER RENNESTEINER UTEN SIDEBØRSTE
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SPISER ALT
Circulus, så vel som de tradisjonelle oppsamlende børsteskuffene er
kjent for å være i stand til å samle inn store hauger av sand og avfall
med en feierunde.

I FØRSTE REKKE NÅR DET GJELDER
STØVDEMPING
Høytrykks støvdempeteknologi utviklet av Snowek kan
leveres til alle Circulus modeller. Høytrykks støvdemping leverer en ekstremt fin vanntåke og sparer dermed
vannforbruket betydelig. Snowek høytrykks støvdempeteknologi reduserer også støvutviklingen fra bakken
under feiingen med 52 % sammenlignet med tradisjonelle
vannsprøytesystemer.

Snowek Circulus 360° roterende oppsamlende feiemaskin gir deg
det siste innen feieeffektivitet for oppsamling av strøsand, avfall
og blader gjennom hele året.
Ubegrenset 360° rotasjon gjør det mulig å feie både framover og bakover så vel som sideveis langs rennesteiner og
trange steder. Det trengs ingen ekstra sidebørster.
Circulus anbefales for gater, kommunale tjenester, havner, flyplasser, byggeplasser og industriområder.

STANDARDUTSTYR
• Flyt- og støttehju
• Boltede leppeplater på undersiden og sidene av skuffen
• Sveist Volvo-adapter i C220, standard boltede adaptere i C150,
C190 og C220M.
• Fire hydraulikkslanger med ½” traktor hurtigkoblinger

TILLEGGSUTSTYR

Circulus leveres i fire modeller med arbeidsbredder fra 150cm til 220cm.

• Høytrykks støvdempingssystem med vanntank

Circulus anbefales montert på 5-20 tonns hjullastere, landbrukstraktorer og lastbærere i offentlig sektor.

• Tradisjonelt vanninjiseringssystem med vanntank
• Høytrykksvasker og vannslangetrommel
• Elektrisk ventil (Børsten kan brukes med 2 hydrauliske slanger)

SNOWEK K-SERIEN:

OPPSAMLENDE FEIEMASKINER
1

I FØRSTE REKKE NÅR DET GJELDER
STØVDEMPING
Høytrykks støvdempeteknologi utviklet av Snowek kan
leveres til alle K- Seriemodellene. Høytrykks støvdemping leverer en ekstremt fin vanntåke og sparer dermed
vannforbruket i støvdempingen betydelig. Snowek høytrykks
støvdempeteknologi reduserer også støvutviklingen fra
bakken under feiingen med 52 % sammenlignet med tradisjonelle vannsprøytesystemer.
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STOR FEIEBREDDE

SNOWEK POWER-TIPS

HOLDBARHET

Legg alltid til en høytrykksvasker til K-serie-kjø-

Rammene til alle Snowek feiemaskiner er galvanisert, noe

pet ditt. Med høytrykksvaskeren blir rengjøring
av busstopp, containerlager, trapper og andre
steder der det er trangt enkelt og effektivt.

som gjør dem meget motstandsdyktig mot humper og
skraper og som også bidrar til god rustbeskyttelse.
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HURTIG SKIFTE AV KOSTER OG ENKELT
VEDLIKEHOLD
Utskifting av børstene i K-serien er hurtigere enn
feiemaskinoperatørene kan tenke seg og skiftingen krever
ikke spesifikke verktøy. Se det selv på vår Youtube-kanal:
www.youtube.com/snowektv

MEGET GODE RENGJØRINGSRESULTATER
Dreiende sidebørster sammen med innovativ design av
støvbeholderen sikrer de beste rengjøringsresultatene på
markedet.

3

5

7

LAVE KRAV TIL HYDRAULIKKOLJE
Med minimum hydraulikkeffektkrav på det bare 35 l/min kan
Snowek oppsamlende børsteskuffer også brukes sammen
små maskiner.

Når de er utstyrt med to sidebørster kan de oppsamlende
børsteskuffene nå en arbeidsbredde på opp til 3,2 meter.
4

ENKEL I BRUK
De hydrauliske systemene er konstruert slik at alle funksjonene i feiemaskinen, inkludert løfting, senking og stans av
sidebørstene kan utføres uten å måtte forlate førerhuset.

Snowek K-serien oppsamlende feiemaskiner har
oppnådd stor popularitet takket være det meget gode
feieresultatet, holdbarheten og den anerkjente høytrykks
støvdempeteknologien.

STANDARDUTSTYR
• Høyre sidebørste som løftes, senkes og bremses
hydraulisk
• Hydraulikk med to slanger og ½” koplinger
• Standard adaptere (Euro, Trima, Kunta 500, VL og Volvo)

TILLEGGSUTSTYR

Oppsamlende feiemaskiner leverer opp til 3,2 meter feiebredde ved feiing av gater, offentlige steder,
parkeringsplasser og industriområder om våren og sommeren.
Snowek K-serien leveres i tre modeller med arbeidsbredder fra 150cm til 320cm.
K-serien anbefales montert på 4-20 tonns hjullastere, landbrukstraktorer og lastbærere i offentlig sektor og
frontlastere.

• Venstre sidebørste som løftes, senkes og bremses
hydraulisk
• Høytrykkssystem for støvbinding
• Tradisjonelt vanningssystem
• Vaskepistol og slangetrommel (ved støvbinding under
høytrykk)

SNOWEK H-SERIEN:

BØRSTESKUFFER
1

MEGET GODT RENGJØRINGSRESULTAT
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Flytmekanismen sikrer meget gode feieresultater også på
ujevne flater.
2
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STØRRE EFFEKTIVITET MED TILBEHØR
Feiemaskiner med oppsamling kan skreddersys til å tilfredsstille kravene til alle brukere. For eksempel er høytrykksvaskere praktiske når du skal rengjøre busstopp og en hydraulisk vibrator sikrer at støvbeholderen tømmer seg fort.”

HURTIG SERVICE
Feievalsene er utstyrt med en fleksibel kobling, noe som gjør
det hurtigere enn noen gang å skifte ut børstene. I tillegg
betyr enkelt tilgjengelige servicepunkter mindre vedlikehold
og mer arbeidstid.

“SPISER ALT”
Snowek H-serien er kjent for å være i stand til å samle inn
store hauger av sand og avfall med en feierunde.
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Mens H-serien leverer de beste rengjøringsresultatene når du kjører bakover, kan du skryte
av effektiviteten din med Snoweks roterende
børsteskuffe - Circulus.

Skuffens leppeplatelengder er standardisert og alle deler
som er gjenstand for slitasje er festet med bolter, noe som
gjør dem enkle å skifte ut.

KOSTEFFEKTIVITET SOM STANDARDFUNKSJON
Enkel og robust struktur sammen med høy oppsamlingskapasitet gjør børsteskuffen et ypperlig valg for mange
bruksområder.
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SNOWEK POWER-TIPS

STANDARDISERTE RESERVEDELER
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LAVE HYDRAULIKKRAV
Med minimum hydraulikkeffektkrav på bare 45 l/min kan
Snowek oppsamlende børsteskuffer også brukes sammen
små maskiner.

Snowek børsteskuffer er en enkel og effektiv løsning for feiing
av sand og avfall på i8ndustritomter, havner, sagbruk og
asfaltproduksjonssteder.
Når du kjører børsteskuffen framover samler de opp store mengder avfall og rengjøringen kan ferdigstilles ved å feie
bakover.

STANDARDUTSTYR
• Hydraulikk med fire slanger og ½” koblinger
• Standard adaptere (Euro, Trima, Kunta 500, VL og Volvo)
• El-ventil (børstens funksjoner manøvreres med to slanger)

TILLEGGSUTSTYR
• Høytrykkssystem for støvbinding med vannbeholder

Snowek børsteskuffer leveres i fire modeller med arbeidsbredder fra 150cm til 270cm.

• Tradisjonelt vanningssystem med vannbeholder

H-serien anbefales montert på 3,5 - 25 tonns hjullastere, landbrukstraktorer og lastbærere i offentlig tjeneste og
frontlastere.

• Vaskepistol og slangetrommel
• Bakre valser
• Sidebørste

BØRSTESKUFFER

SNOWEK CIRCULUS

CIRCULUS 150

CIRCULUS 190

CIRCULUS 220M CIRCULUS 220

MODELL

H 150

H 180

H 220

H 270

Arbeidsbredde (cm), A

150

190

220

220

Arbeidsbredde (cm), A

150

180

220

270

Arbeidsbredde (cm), A

180

216

253

253

Total bredde (cm), B

180

210

250

310

Maks. høyde (cm), C

150

150

150

177

Maks. høyde (cm), C

95

105

125

135

Dybde (cm), D

207

207

207

245

Dybde, støvbeholder (cm), D

100

100

160

170

Bustdiameter (mm)

70

70

70

90

Dybde, feieanordning (cm), D

160

160

215

225

Støvbeholdervolum

450 / 750 l

570 / 950 l

750 / 1 250 l

1100 / 1800 l

Bustdiameter (mm)

70

70

90

90

Tomvekt

800 kg

900 kg

1000 kg

1500 kg

Støvbeholdervolum

380 / 650 l

450 / 770 l

730 / 1250 l

970 / 1650 l

Krav til hydraulisk effekt med høytrykks støvbinding

55 l/min

55 l/min

55 l/min

55 l/min

Tomvekt

480 kg

650 kg

1050 kg

1400 kg

Krav til hydraulisk effekt uten høytrykks støvbinding

45 l/min

45 l/min

50 l/min

55 l/min

Krav til hydraulisk effekt med høytrykks støvbinding

55 l/min

55 l/min

65 l/min

65 l/min

Hydraulisk trykk (min-maks.)

160-230bar

160-230bar

160-230bar

160-230bar

Krav til hydraulisk effekt uten høytrykks støvbinding

45 l/min

45 l/min

55 l/min

55 l/min

Børsterotasjon (maks.)

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

Hydraulisk trykk (min-maks.)

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

Vannbeholderens volum

250 l

250 l

330 l

330 l

Vannbeholderens volum

150 l

200 l

200 l

500 l

Vannforbruk (tradisjonell vanning)

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

Vannforbruk (tradisjonell vanning)

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

Vannforbruk (høytrykks støvbinding

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

Vannforbruk (høytrykks støvbinding

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

Maskinanbefaling (driftsvekt)

4-7 ton

5 - 8 ton

7 - 13 ton

9 - 16 ton

Maskinanbefaling (driftsvekt)

3,5 - 5 ton

4 - 7 ton

8 - 12 ton

13 - 25 ton

ROTERENDE FEIEVALSER

OPPSAMLENDE FEIEMASKINER

MODELL

MODELL

K 150

K 180

K 220

MODELL

AH 250

AH 280

AH 300

AH 330

Hovedbørstens arbeidsbredde (cm), A

150

180

220

Arbeidsbredde (cm), A

250

280

300

330

Minimumsbredde (cm), B

175

205

260

Dybde (cm), B

190

190

190

190

Arbeidsbredde med en sidebørste (cm), C

200

230

270

Høyde (cm), C

130

130

130

130

Arbeidsbredde med to sidebørster (cm), D

250

280

320

Bustdiameter (mm)

90

90

90

90

Høyde (cm), E

90

90

110

Svingevinkel

32°

32°

32°

32°

Dybde (cm), F

250

260

280

Tomvekt

270 l

270 l

270 l

270 l

Bustdiameter (mm)

70

70

90

Hydraulisk effekt (anbefalt)

570 kg

570 kg

650 kg

680 kg

Støvbeholdervolum

170 / 360 l

200 / 420 l

500 / 1050 l

Hydraulisk trykk (min-maks.)

55 l/min

55 l/min

55 l/min

55 l/min

Tomvekt

700 kg

850 kg

1300 kg

Børsterotasjon (maks.)

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

Krav til hydraulisk effekt med høytrykks støvbinding

45 l/min

45 l/min

65l/min

Vannbeholderens volum

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

250-300 rpm

Krav til hydraulisk effekt uten høytrykks støvbinding

35 l/min

35 l/min

55 l/min

Vannforbruk (tradisjonell vanning)

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

Hydraulisk trykk (min-maks.)

160 - 230 bar

160 - 230 bar

160 - 230 bar

Vannforbruk (høytrykks støvbinding

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

Vannbeholderens volum

260 l

290 l

330 l

Maskinanbefaling (driftsvekt)

over 4 ton

over 4 ton

over 4 ton

over 4 ton

Vannforbruk (tradisjonell vanning)

5-10 l /min

5-10 l /min

5-10 l /min

Vannforbruk (høytrykks støvbinding

3-5 l / min

3-5 l / min

3-5 l / min

Maskinanbefaling (driftsvekt)

4 - 6 ton

6 - 8 ton

9 - 20 ton

SNOWEK AH-SERIEN:

ROTERENDE FEIEVALSER
1

MIDTKJEDEDREVET KRAFT

5

Snowek AH Serien er konstruert med kjededrift. I og med at
det ikke er noen motorer på sidene av børstene kan børstene
nå helt inn til vegger, brurekkverk og andre hindringer.
midten. Også takker være den midtdrevne funksjonaliteten er manøvrerbarheten enkel og stabil.
STØTDEMPERE I TOPPKLASSE

HOLDBART OG STERKT TILBEHØR
7

MEGET GODT RENGJØRINGSRESULTAT
Kraftige støtdempere sammen med +/- 10° horisontal flyt
og 30cm vertikal flyt holder feiemaskinen stødig under alle
forhold. Når flytmekanismen kombineres med den smarte
slepe-posisjoneringen av kosten leverer AH-serien meget
gode rengjøringsresultater.
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HOLDBAR BUST SOM OGSÅ ER ENKEL Å BYTTE UT
Støtdemperne og geometrien til feiemaskinen sikrer at
busten slites jevnt. I tillegg tar utskifting av busten mindre
enn tretti minutter.

Vi vet hvor viktig det er å gjøre kostene holdbare og stødige
å feie med! Alle Snowek AH-koster er fra våren 2017 utstyrt
med topp kvalitets motorsportliknende justerbare støtdempere.
3

Snowek AH-serien montere ofte på lastebiler
og offentlige nyttekjøretøyer, som for eksempel
Unimog.

Roterende feiemaskiner kan utstyres med integrert vanntank
med 270 liter kapasitet. Dette vannet kan sprutes ut enten
med et normalt vanningssystem eller et høytrykks støvdempingssystem.
6
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SNOWEK POWER-TIPS

INTEGRERT VANNTANK

Oljesmurt kjede med kraftige slitedeler sikrer at Snowek
roterende feiemaskiner er bygd for å vare. I tillegg er de
påboltede skvettlappene enkle å skifte ut etter kollisjoner.

I FØRSTE REKKE NÅR DET GJELDER
STØVDEMPING
Høytrykks støvdempeteknologi utviklet av Snowek kan
leveres til hele AH- serien.

Snowek AH-Serien er den profesjonelles valg for effektiv
feiing av sand, snø, blader og avfall.

STANDARDUTSTYR
• Hydraulikk med fire slanger og ½” koblinger
• Reguleringsventil til hydraulikken
• Standard adaptere (Euro, Trima, Kunta 500, VL och Volvo)

Snowek AH-serien er midtkjededrevet, noe som gjør kostene enkle å manøvrere og som gjør det enkelt å nå helt
inntil veggene på trange steder. Flytemekanismen, slepeposisjonert design og de justerbare støtdemperne gjør
børsten meget stødig i bruk.
Snowek AH-serien leveres i 5 arbeidsbredder fra 2,0 til 3,3 meter. Snowek AH feiemaskiner anbefales montert
på hjullastere over 3,5 tonn, jordbrukstraktorer, lastbærere i offentlig sektor så vel som lastebiler og kommunale
lastebiler.

TILLEGGSUTSTYR
• Høytrykkssystem for støvbinding med galvanisert og
integrert vannbeholder
• Tradisjonelt vanningssystem med galvanisert og
integrert vannbeholder
• Vaskepistol og slangetrommel
• Løfteanordning for bruk på kassebil
• El-ventil (børstens funksjoner styres ved to slanger)

SNOWEK 280TRUCK-SERIEN:

MIDTMONTERTE FEIEVALSER
1

2,8 METER BRED BØRSTE MED 25 GRADERS
DREIEVINKEL

6

280T børstene har en hydraulisk dreievinkel på 25
grader som styres direkte fra førerhuset. Når det ikke
trengs noen dreiing kan børsten låses i midtposisjon.

Hydraulisk dreiing av børstene gjør feiingen mer effektiv og
manøvrerbar. 2,8 meter arbeidsbredde passer godt med de
fleste vedlikeholdsmaskinene.
2

5
550 MM NORMAL ELLER ALTERNATIVT 500 MM
BEELINE BUST

25° HYDRAULISK DREIING

AVANSERT FLYTMEKANISME
280T børstene leveres med avansert horisontal og vertikal flyt.

Snowek anbefaler at 280T utstyrt med 500mm Beeline bust som
gir enda bedre feieresultat.
3
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BØRSTEROTASJONSHASTIGHET OPP 500 RPM

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

A280T

280T børstene er utstyrt med en 200 cm3 gerotormotor som
sikrer en rotasjonshastighet på 250-500 rpm/min

Arbeidsbredde

280 cm

Svingevinkel

+/- 25 degrees

Bustdiameter

550mm / 500mm
beeline

Børsterotasjon

Opp til 500 rpm

AUTOMATISERING AV SENKING OG HEVING BØRSTEN
280T børster er utstyrt med en start/stopp koblet sammen med
automatisk heving og senking av børsten.

Snowek 280Truck midtmonterte børstevalser er
en moderne avansert versjon av midtplasserte
børstevalser for rydding av snø og feiing av sand.

STANDARDUTSTYR
• Automatisk høyning og senking av feiekost
• 500mm Beeline eller 550mm rette børstehår
• Hydraulisk oppsett tilpasset lastebil krav
• Broom rotasjonssensorer

280T er utstyrt med hydraulisk dreiing og automatisering under heving og senking av børstevalsen. Flytemekanismen gjør børstevalsen effektiv på ujevne flater.
Alle 280T produkter leveres skreddersydd for å tilfredsstille behovene til kundens nyttekjøretøyer. Montering kan
foretas på alle vanlige typer nyttekjøretøyer. Ta kontakt med fabrikken for mer informasjon.

A280T feievalser leveres alltid i et
prosjekt skreddersydd for kunden.
Truck montering for de vanligste
lastebil chassis er tilgjengelig.

SNOWEK P-SERIEN:

BOMBØRSTE FOR GRAVEMASKIN
1

STABIL BØRSTEROTASJON

SNOWEK P270R:

SKINNEBØRSTER
1

To hydrauliske motorer sikrer at børsten spinner jevnt, selv under
høyt press.
2

Snowek P270R er konstruert for å håndtere trykket i jernbanesammenheng. Børsten veier over 800 kg og har mer kraft
enn vanlige bombørster.

SKVETTLAPPER OG STØTTEBEIN SOM STANDARD
UTSTYR

2

Delene i den fremre skvettlappen er enkel å skifte ut takket
være enkle bolteforbindelser. I tillegg kan støttebeina enkelt
tas med børsten.
3

UTVIKLET DIREKTE I SAMARBEID MED KUNDEN
Som typisk for Snoweks innovasjoner ble også P270R designet og utviklet i nært samarbeid med en profesjonell jernbanekunde i Finland.

3

HURTIG UTSKIFTING AV BØRSTEN
En mann kan skifte den roterende børsten på tretti minutter.

4

SERKT CHASSIS OG HOLDBAR STRUKTUR

ISFJERNINGSSTANG OG ISSKRAPERTENNER SOM
STANDARDUTSTYR
Børstene er utstyrt med en smidig enkel isskrapetann i front
og to skinnehullskrapere bak. I tillegg til rengjøring av skinnehullene med skrapertennene kan isfjerningsstangen også
bruke til å rengjøre skinnene fra is.

5 MODELLER MED ARBEIDSBREDDER FRA 1,0M - 2,7M
Snowek bombørster for gravemaskiner leveres i 5 arbeidsbredder og med alterntive børstevalg for spesifikke bruksforhold.

MODELL

P100

P150

P180

P220

P270

MODELL

P270RAILROAD

Arbeidsbredde (cm), A

100

150

180

220

270

Arbeidsbredde (cm), A

270

Total bredde (cm), B

130

185

215

225

305

Total bredde (cm), B

305

Dybde (cm), C

100

100

100

100

100

Dybde (cm), C

100

Høyde (cm), D

120

120

120

120

120

Høyde (cm), D

120

Bustdiameter (mm)

90

90

90

90

90

Bustdiameter (mm)

90

Vekt

190 kg

235 kg

260 kg

290 kg

330 kg

Vekt

810 kg

Anbefalt hydraulisk effekt

55 l/min

55 l/min

55 l/min

55 l/min

70 l/min

Anbefalt hydraulisk effekt

80 l /min

Hydraulisk trykk (min-maks.)

160 - 230bar

160 - 230bar

160 - 230bar

160 - 230bar

160 - 230bar

Hydraulisk trykk (min-maks.)

160 - 230bar

Tilgjengelige adaptere

S40, S45, S50, S60,
NTP10

S40, S45, S50, S60,
NTP10

S40, S45, S50, S60,
NTP10

S40, S45, S50, S60,
NTP10

S40, S45, S50, S60,
NTP10

Tilgjengelige adaptere

S40, S45, S50, S60, NTP10, Rail excavator

Snowek P-serien bombørste for gravemaskin kan brukes
med ethvert kjøretøy som har en dedikert bom, som
gravemaskiner og baklastere.
Som alle Snowek børster og feiemaskiner er Snoweks bombørster for gravemaskiner laget for effektivitet og enkelt
vedlikehold.
Børstene kan skiftes hurtig ut, de innebygde støttebeina er alltid klare til bruk og to hydrauliske motorer sikrer at
børstetrommelen spinner jevnt selv under press.

Siden 2015 har Snowek også
vektlagt design av gode tilbehør for
skinnevedlikehold til en fornuftig pris.
Snowek P270R skinnebørster er utviklet som et kosteffektivt, men smidig alternativ for vanlig brukte skinnebørster.
Snowek P270R kan leveres til vanlige skinnebredder og børstene er utstyrt med isskrape og skrapetenner for
skinnehuller.

ANBEFALTE BRUKSSTEDER FOR SNOWEK
FEIEMASKINER OG BØRSTER
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SIDEBØRSTE

Railwork gravemaskiner















Øk feiebredden med en sidebørste.

VANNINGSSYSTEMER
Tradisjonelt vanningssystem for å dempe støv
som virvles opp under feiing.
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Flyplasser, havner og
militærbaser
Riksveier
Jernbane- og trikkeskinner
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HØYTRYKKS STØVDEMPESYSTEM

HØYTRYKKSVASKER

I 2013, utviklet, designet og lanserte Snowek

Et meget populært tilbehør sammen med

en revolusjonerende høytrykks støvdempe-

høytrykks støvdempeteknologien. Høytrykks-

teknologi som binder feiestøvet effektiv og

vaskeren hjelper operatøren med å vaske

sparer vannforbruket. I støvkontrollerte tester

busstopper, trapper og for eksempel contai-

utført av Metroploia Applied Sciences Univer-

nerplasser hurtig og effektivt.

STØTTEHJUL
Børsteskuffer kan utstyres med støttehjul for å
gjøre feiingen med stødig når det trengs.

LØFTEANORDNING
Løfteanordning for lastebiler og nyttekjøretøyet
kan leveres enten med sideskiftfunksjonalitet
eller som standardmodell.

sity i Finland fant man at Snoweks høytrykks
støvdempeteknologi reduserte gatestøv som
dannes under feiing med 52 % sammenlignet med tradisjonelle vanningssystemer og
med 82 % sammenlignet med feiing uten
vannsystem. Vannforbruket er antatt å være så
lavt som en tredel av tradisjonelle sprinklersystemer.

RESERVEDELER
Reservedeler for Snowek feiemaskiner leveres fra din nærmeste
forhandler eller direkte fra fabrikken med forsendelse samme dag.
Se www.snowek.fi/aftersales for mer informasjon.

FINN DIN FORHANDLER
WWW.SNOWEK.FI/DEALERS
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