
Valmistatud Eestis

Leheimur/purusti

ALTO EP 



Lehehari mis kinnitatakse traktori ette ja kä  itatakse hü  drauliliselt võ  i mehhaaniliselt.

Miks valida I mur A   LTO    EP

rootor on valmistatud terasest 
Turbiinil on sees vahetatav saale mis on vahetatav poltliidese abil.

Imuril olemas kaitselülitid ohutuks tõõ tegemiseks.
lehti.

Imuril on eraldi purusti mille abil mahub haagisesse kuni kolm korda rohkem 

Saate tellida imuri vastavalt vajadusele ja võ  imalustele.

Ei vaja määrimist

Tõõkindel

 Selleks on eraldi vä  lja töööö  ö  tatud plaat selle otstarbeks.
 Meie leheimurit on lihtne paigaltada erinevate haagiste tiisli peale.  
vajaliku huuliku mille küljes on ratas, et oleks kergem kasutada.   
Kui soovite lehti korjata vaalust või hunnikust saab imutoru otsa kinnitada selleks    
lõigatud muru, maha visatud plastist pakendid, pudelid ja muu prahi.   

on mugav koguda lehti, oksi, prahti parkidest, platsidelt ja teedelt. Imurit saab   
kergeti ühentada murutraktori lõiketekiga ja korjata kokku traktoriga sõites lehed,  

esse. Meie leheimuriga pudelid jne. kotti, auto kasti või järelhaagis

400(13hj) võ  i EP - 500(13hj), EP - 500(18hj).
400(6hj),    EP

Leheimur/ purusti ALTO EP

Imur/purusti eraisikutele ja kommunaalettevõtetele koduõue, parkide, platside, teede 
puhastamiseks prügist. Võimalik koguda muru, puulehed, oksad, käbid, tõrud, 
plastikus karbid, –

Lisavarustus

– treiler imur/pursti kasutamisel järelhaakes auto, ATV või muruniiduki järel
– kahvlid imur/purusti paigaldamiseks kasti või haagise külge
– kotti kogumise komplekt.
– käru kõrgendustega mille peale saab monteerida imuri EP- -

–

–

–

–

–

–
– Hardox 450

–



- 6 hj  tootlikusega 70 m3/min kinnitamiseks käru või haagise tiisli külge. 

- 13 hj ja 18 hj tootlikusega 70m3/min või 90 m3/min  kinnitamiseks lisaplaadi abil haagise tiislile.

- 13 hj ja 18 hj tootlikusega 70 m3/min või 90 m3/min kahvlite abil auto või haagise porte külge.

Mudelid

- 13 hj ja 18 hj tootlikusega 70m3/min või 90 m3/min  treilerile mis liikluslegaalne.



Lisavarustusena on võimalik tellida
vooliku kandurid.

Leheimur treileril koos käsihuulikuga

Leheimur kärul 

Käru mis mahutab 1200 liitrit.

Käru kandevõime on 350 kg.

Leheimur haagise tiislil ja imemishuulik
on kinnitatud kandurite abil porte külge.



Timecolors OÜ leheimuri abil saavad pargialused ideaalselt puhtaks
okstest, lehtedest ja murust.

Käru saab kasutada pinnase, okste
kivide või muu vajaliku vedamiseks.

Huulik lehtede koristamiseks
hunnikust või vaalust.

Lehehari tõõlaiusega L-1200 mm



UNF 7/16 x 2 1/2 (45-50 Nm) 

Imemise voolik  diameeter D-20 cm ja pikkus L- 3,5 m 

Esiekraan 

Kaitse luuk 

Rootori ja purusti kinnituspolt  

Purusti 

Rootor diameeteriga 360 mm 

Turbiini korpuse sees vahetatav saale Hardox s- 3mm

Saale kinnituspolt M8x20 ISO 7380 - 10tk. 

Turvalüliti

Imemisvooliku kiirühendus



Esiekraan Purusti

Rootor

Saale

Turvaluuk

Väljavisketoru

Alusraam

Mootor

Kiirühendus

Imuvoolik

Käsihuulik



Mudel EP-400 (6 hj) EP-400 (13 hj) EP-500 (18 hj)/(13hj)

Pikkus 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Laius (voolikuta) 900 mm 900 mm 900 mm

Kõrgus 1520 mm 1520 mm 1520 mm

Kaal 50 kg 75 kg 87 kg

Turbiin D-360 mm D-360 mm D-450 mm

L-100 mm L-100 mm L-120 mm

Labasid 4 tk 4 tk 4 tk

Purusti 1 tk 1 tk 1 tk

Tootlikus 70 m3/min 70 m3/min 90 m3/min

Mootor Briggs&Stratton 6HJ Briggs&Stratton 13HJ Briggs&Stratton 18HJ/13HJ

Vooliku läbimõõt 18 cm 20 cm 20 cm

Vooliku pikkus 3,5m 3,5m 3,5m

Kütus Bensiin 95 Bensiin 95 Bensiin 95

Imur Alto EP tehnilised andmed
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