
Hovedbørste 
Ø 660 mm

•	Maskinhuset indeholder børste-

valse og opsamler, det gør at 

den næsten er støvfri, selv uden 

vandingsanlæg

•	Superelastiske hjul 

Ø 200 x 80 mm

•	Hydraulikmotor med gear,  

indbygget i børsten

•	Hydraulikblok

Kan påmonteres:

•	Gaffeltruck

•	Gummiged

•	Minitraktor

•	Særlige køretøjer
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Tekniske data

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.

Maskintype
(= arbejdsbredde i mm)

bema 40 Industry
1250

bema 40 Industry
1550

bema 40 Industry
2050

Hydraulisk træk Hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)

Min. oliebehov 15 l/min 20 l/min 20 l/min

Opsamlers volume ca. 275 l ca. 345 l ca. 450 l

Maskinens vægt, uden tilbehør ca. 460 kg ca. 500 kg ca. 570 kg

Hovedbørste Ø 660 mm

Omdrejninger, børste anbefalet 100 /min - maks. 150 /min

Roterende sidebørster Ø 800 mm, hydraulisk drevet

Vandingsanlæg 200 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe

Ekstraudstyr

Standard udstyr
•	Hovedbørste Ø 660 mm PPN - ikke PVC -i industri kvalitet

•	Trinløst variabel indstilling af hovedbørsten alt efter fejeopgave

•	Hydraulisk træk stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet), indbygget i børsten

•	 Indbygget hydraulikmodul

•	Hydraulik koblinger SVK str. 3

•	Hydraulisk opsamler med stort volumen og polyurethan-skinne

•	Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm, 3. støttehjul Ø 250 x 80 mm (skinnesikre) 

•	Støvbeskyttelse og gummikanter omkring opsamler

•	Gaffeltruckmontering hulstørrelse 180 x 80 mm med niveauregulering og fastgørelse af palle-
gafler uden brug af værktøj

•	Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011 

•	CE-certificering og brugsanvisning

•	Monteringsadapter til hurtig montering på gummiged eller minitraktor med niveauregu-
lering (vedligeholdelsesfri) 

•	Monteringsadapter til traktor med niveauregulering (vedligeholdelsesfri) 

•	Børste Ø 660 mm stål/PPN

•	Vandingsanlæg 200 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, dyserør med stråledyser

•	Hydraulisk sidebørste Ø 800 mm 

•	Vandingsanlæg til sidebørster

•	Oliereguleringsventil til større flow end 80 l/min

•	Belysningssystem

•	Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker

•	Special lakering

•	Særlig udførelse efter forespørgsel
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