PRODUKTER

PROFESSIONELLA
VERKTYG
för professionella
fastighetsskötare
FICON FC-Produkter
•
•
•

FC-produkter för fastighetsskötsel är producerade och designade för
professionellt bruk och speciellt för pickups.
Det kompakta formatet av FC-produkter möjliggör, att bilen kan
opereras komfortabelt på trånga arbetsytor.
Med den noggranna detaljplaneringen och de högklassiga materialen
har vi nått utmärkt hållbarhet i våra produkter

PRODUKTER
i ett nötskal

FC SNÖPLOGAR
• Våra snöplogsmodeller är rak snöplog, bredande snöplog,
ledade vikplogar och snöplog med svängbar vinge.
• Bladalternativen är flexibelt tandat skär, tandat skär av stål och
slätt skär.
• Konstruktionen av höghållfast stål gör FC snöplogarna lätta,
hållbara och enkla att montera.
• Snöplogens funktioner kan kontrolleras med ett reglage eller en
joystick.
• Med FC-snöplog växer fordonets helhetsmått så lite som möjligt
vilket underlättar arbete på trånga arbetsytor

FC SANDSPRIDARE
• Hydraulik eller el 12–24 V som drivkraft.
• Sandspridarna är lätta och hållbara tack vare varmförzinkning
och användning av stål och plast.
• Sandspridarnas funktioner kan kontrolleras från styrhytten med
ett lätthanterligt reglage.
• FC sandspridarna har en låg konstruktion och fordonets
helhetsmått växer så lite som möjligt vilket underlättar arbete
på trånga arbetsytor.

FC HYVELBLAD
• FC hyvelbladet kan monteras i mitten av bilen eller bakom
bakaxeln.
• Hyvelbladet kan användas för att avjämna packad is och snö på
vintern samt för att utjämna sand på sommaren.
• FC hyvelbladet är utrustat med en tryckackumulator, som låter
bladet ge efter när det träffar ett hårt hinder.

FC HÖGTRYCKSTVÄTTAR
• FC-högtryckstvättar är konstruerade för mobil användning och
är lätt installerade i pickup, i van, på släpvagn och traktor osv.
• Användningsområdet är t.ex. tvättning av gårdsplan, trottoarer,
portgångar, utetrappor, tak, fasadsoklar och arbetsmaskiner
osv.
• Vattentryck 150 – 500 Bar och vattenflöde 17 – 70 L/min
• Kallvatten eller med själv upphettande tvättenhet 53 – 127 kW
• Låg konstruerad tank PE-HD 350 – 1200 L, inredd med
skvalpväggar
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