
PROFI 660PROFI 660

Koště pro precizní práci!
Pro kolové 
nakladače, 
vysokozdvižné 
vozíky, traktory 
a Unimog



Koště PROFI 660 je nová generace dobře známých za-
metacích košťat Tuchel ze série PROFI. Jeho kartáč 
má průměr 660 mm a v základním vybavení je vybaven 
100% PP WaveLine se speciálním tvarem voštiny systé-
mu CrownLock a podpěrami pro ochranu kartáče při 
stání. Interní motor je součástí standartního vybavení. 
Dodatečně je možné zametač vybavit zvětšeným zá-
sobníkem na smetky a zvolit si mezi zametáním se zá-
sobníkem, nebo jednoduchým zametáním (bez nutnos-
ti odmontovat zásobník na smetky). Mimo to je toto 
koště vybaveno také speciálním Tuchel vyrovnávacím 
systémem, včetně optimalizátoru zametacího úhlu, 
který zaručuje že kartáče udrží konstantní vzdálenost 
od sběrné nádoby na nečistoty v případě opotřebení. 
Vestavěný regulátor doběhu na hlavním kartáči chrání 
vysoce kvalitní hydraulické komponenty. Jedinečné 
3D vyrovnávání, vyvynuté speciálně pro PROFI 660
oproti ostatním modelům obsahuje větší kyvadlový 
adaptér, díky čemuž koště samo vyrovnává jakékoliv 
terénní nerovnosti.

Upínací systémy
•  Připojení na kolové nakladače/manipulátory 

(rychloupínač) 3D provedený systém připojení s 
válcovou hřídelí a ukazatelem výšky (ukazuje stře-
dovou pozici vyrovnávače)

•  Upínání na vysokozdvižný vozík s rychloupínačem, 3D 
provedený systém připojení s válcovou hřídelí a ukazatelem 
výšky. 

•  Upínací deska pro Unimog DIN 76060, velikost 3 a 5,  včetně
vysokovýklopného zdvižného válce s úrovňovým vy-
rovnáváním a jištěním při transportu 

•  Tříbodový závěs nebo spojovací trojúhelník s 
ukazatelem výšky a 3D provedením

Opční vybavení
•  Větší nádoba na smetky včetně PU břitu, plnící 

klapky zásobníku (+ 30 % kapacita zásobníku), hy-
draulického výsypu a třetího  podpůrného kolečka 
pro lepší vedení zametacího koštěte

•  Průtokový regulační ventil (> 90 litrů / > 130 litrů) 

•  Hydraulické natáčení do stran (nutný je dvojčinný 
hydraulický okruh navíc)

•  Ochrana zařízení pro model s funkcí jednoduchého za-
metání, extra dlouhá, s výškově nastavitelným PU břitem 
pro ochranu proti štěrku

•  Vodní skrápěcí zařízení včetně nádrže o objemu 200 l a s 
pumpou s chodem na sucho.

•  Hydraulicky a výškově nastavitelný boční kartáč pro 
zametání do stran, (skrápění možné přidat)

•  Vybavení pro provoz na veřejných komu-
nikacích 

•  Vlastní volba barvy

Váš specialista pro každou příležitost!

 *  včetně rychloupínače

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 p

řib
liž

né
 a

 n
ez

áv
az

né

Technická data 200 230 260 280

Pracovní šířka                         
(v přímém směru / při zkosení) 
cm

200/ 
188

230/ 
216

260/ 
244

280/ 
260

Průměr hlavního kartáče mm 660 660 660 660

Celková šířka cm 223 253 283 299

Požadovaný výkon hydrauliky 
(pro 160 bar)  l/min.

40 40 50 50

Váha při jednoduchém zametání*  kg 445 469 492 504

Váha se sběrnou nádobou* kg 575 610 644 661

Kapacita zásobníku l 315 361 407 431

Válcová hřídel s ukazatelem výšky 
(ukazuje středovou pozici vyrovnávače)

100 % PP-Beeline   
zametací kartáč

Jednoduché pákové 
nastavení pro zvolení 

optimálního zametacího úhlu
Boční přimetací kartáč
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