zuigmachine
Intermac getrokken zuigma
Alles erin door borstel
Machine in 8 woorden
Eenvoudige professionele gras- en
bladzuiger; complete getrokken unit.

Profiel
Lozeman levert al langer zuigmachines van het
Italiaanse Intermac waarbij het zuiggedeelte in de
fronthef met frontaftakas moet en de opvangbak
in de achterhef. Nu is er een eenvoudiger complete
getrokken zuigunit, de Pro 507A, voor achter een
kleine trekker.
Meest opvallend
Aan de zuigmachine met hoogkipbak zitten niet
veel toeters en bellen, maar de machine heeft één
belangrijk detail: in de zuigmond zit een hydraulisch aangedreven borstel. Natte bladeren, gras en
ander normaal niet op te zuigen materiaal maakt
deze borstel los van de straat waardoor dit wel opgezogen wordt.

Bruto-adviesprijs
€ 8.045 excl. BTW

Uitvoering
De Pro 507A heeft een zuigmond van 120 cm breed
met erin een hydraulisch aangedreven borstel. Met
de zijborstel, hydraulisch aangedreven en met regelbare snelheid, kun je het vuil langs stoepranden en
muren meenemen. De totale werkbreedte is dan
165 cm. De turbine draait 3.100 omw./min en is via
de aftakas aangedreven met 540 toeren. De opvangbak van 600 l inhoud met hydraulisch hoopkipsysteem kipt 120 cm hoog. Materiaal op aanhangers of
pick-ups storten is dus geen probleem. Verder zitten
er twee zwenkwielen voor en twee zwenkwielen achter. Voor de zuigmachine heb je een trekker vanaf
18 kW (25 pk) nodig met twee dubbelwerkende ventielen: voor de borstel en het leegkippen. Vooral als
de opvangbak vol zit met nat blad of gras heb je enig
vermogen nodig. Optie is een extra zijborstel voor
950 euro waardoor de werkbreedte 210 cm wordt.
Bij droog weer is de optionele watersprenkelinstallatie van 1.235 euro tegen stof aan te bevelen. Mocht
de hydrauliek van de trekker te warm worden, dan
kun je een oliekoeler kopen voor 610 euro.
Wat tegenvalt
De getrokken zuigmachine wordt gedragen door
twee kleine zwenkwielen voor en twee iets grotere
achter. Zeker op zachte ondergrond en met volle bak
geven deze wielen nogal wat insporing. De zwenkwielen mogen dan ook wel wat breder zijn.
Wat levert het op
Ten opzichte van het handmatig blad bij elkaar
blazen en met een slang opzuigen of opscheppen,
levert het een enorme tijdsbesparing op. Grote terreinen, campings, parken zijn met deze eenvoudig
uitgevoerde en relatief goedkope zuigmachine goed
schoon te houden. Door de borstel in de zuigmond
wordt het ook echt schoon.
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Benodigd vermogen: 18 kW (25 pk)
Inhoud opvangbak: 600 l
Werkbreedte: vanaf 120 cm
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kan vanaf 25 pk. In de zuigmond zit een hydraulisch
De compacte, getrokken Intermac zuigmachine is een complete unit die achterr een kleine compactrekker
compac
aangedreven borstel die aangekoekt vuil los maakt (1). Met de zwenkborstel (2) kun je bovendien het
h vuil langs stoepen en muren meenemen. Gras, blad en ander
vuil komt in de opvangbak die je hydraulisch 120 cm hoog kunt leegkippen (3)..

Leverancier
Lozeman Tuinmachines B.V.
telefoon: Elst (0481) 371 423, Lottum (077) 463 23 41,
Smilde (0592) 43 00 41
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