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SNOW CHAMPIONS – Oversigt over funktioner

Særlige funktioner

Tekniske detaljer for bema serie 700/1100

Bema SNOW CHAMPIONS er udviklet til brug på civile køretøjer, traktorer og læssere til vintertjeneste. 
Kraftige Polyurethan-paneler beskytter vejoverfladen under snerydning i form af en optimal tilpasning 
til overfladen. 

•	 Optimal	tilpasning	til	overfladens	konturer	ved	hjælp	af	fjederudstyrede	pladesegmenter	og	hårdføre	
 Polyurethan-paneler beskytter vejoverfladen under snerydning.

•	 Fleksibel	kantbeskyttelse	forhindrer	beskadigelse	af	kantsten	og	bygningshjørner.

•	 To	trinløst	højdejusterbare	hjul	sikrer	nøjagtig	tilpasning	af	hele	rydningsfronten.

•	 Drejbar	30°	via	to	hydraulikcylindre.

•	 Trinløs	justering	af	hjulene	med	drejehåndtag.

•	 Niveaujustering	kompenserer	for	vertikal	bevægelse	samt	kip	af	maskinen.

Tekniske detaljer bema V800

•	Montering:	Kompakt	og	tæt	på	køretøjet.
•		Forskelligartede	anvendelsesmuligheder	på	grund	af	plovbladets	mulige	forskellige	positioner. 

En ren produktlinje.
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Serie /

SNOW CHAMPIONS
TEAM WINTER

•	Sneplov model 1100 fås i følgende opbygninger

•	Grundmodel: Polyurethan skrabeskinne

•	Variant 1: Polyurethan skrabeskinne med  

fjederudløsning og hjul

•	Variant 2: Polyurethan skrabeskinne med   

fjederudløsning og slæbesko 

•	sneploven er yderst stabil pga den kraftige 

ramme opbygning

•	Fleksible kantbeskyttere

Kan påmonteres:

•	Gummiged

•	Traktor

•	Teleskoplæsser

•	Gaffeltruck

•	Særlige køretøjer

Serie /

Sneplove



Tekniske data

Ekstraudstyr
•	  Kan påmonteres:
•	Monteringsadapter til hurtig montering på gummiged med rulleudjævner  

- vedligeholdelsesfri 
•	  Montering på gaffeltruck med rulleudjævner - vedligeholdelsesfri 
•	Kobling til traktorfront til hurtigt skifte og 3 punkter - vedligeholdelsesfri 
•	Frontløfter til traktormontering med kompensering for effektvariationer, 3-punkts- 

montering eller opsamling i kviktrekanttilstand - vedligeholdelsesfri 
•	Unimog-Truck-montering til universalplade til vintertjeneste 

•	Hydraulisk drejbar 30 ° med eller uden indbygget overbelastningssikring via 2 robuste  
hydraulikcylindre

•	Trykholdeventil

•	Gummiblad med korundbelægning

•	Belysningssystem (nødvendig ved brug på offentlig vej)

•	Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker

•	Særlig lakering

•	Særlig udførelse efter forespørgsel

•	Sne-støvbeskytter (for bedre udsyn ved frostsne)

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

Grundkonfiguration
Grundmaskine:
•	Vridningsstabil konstruktion af sneplov med polyurethan-paneler 50 x 200 mm
•	Mekanisk drejbar  
•	Fleksible kantbeskyttere til beskyttelse mod beskadigelse af kantsten og vægge
•	Støtteben
•	Serielakering 2-komponentlak orange RAL 2011
•	CE-certificering og brugsanvisning

Variant 1: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløsning og hjul
•	Fjederudstyrede pladesegmenter med polyurethan-paneler 20 x 150 mm
•	Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm (skinnesikre) trinløs højdeindstilling
•	Superelastiske hjul Ø 250 x 80 mm (skinnesikre) trinløs højdeindstilling

Variant 2: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløsning og slæbesko
•	Fjederudstyrede pladesegmenter med polyurethan-paneler 20 x 150 mm
•	Slæbesko Ø 230 mm trinløs højdeindstilling

Sneplov 1100 Type 2250 Type 2500 Type 2750 Type 3000 Type 3500

Bredde (samlet) 2275 mm 2520 mm 2765 mm 3010 mm 3510 mm

Ryddebredde,	svingning	30° 1970 mm 2180 mm 2395 mm 2600 mm 3035 mm

Standardhøjde (samlet) 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm

Maskinens vægt grund model (skrabeskinne) ca. 370 kg ca. 390 kg ca. 410 kg ca. 435 kg ca. 500 kg

Maskinens vægt variant	1	(skrabeskinne	med	fjederudløser 
og hjul)  

ca. 445 kg ca. 465 kg ca. 490 kg ca. 510 kg ca. 575 kg

Maskinens vægt variant 2 (skrabeskinne	med	fjederudløs-
ning og slæbesko)

ca. 400 kg ca. 425 kg ca. 445 kg ca. 470 kg ca. 530 kg

Polyurethan-paneler grund model (skrabeskinne)  50 x 200 mm 50 x 200 mm 50 x 200 mm 50 x 200 mm 50 x 200 mm

Polyurethan-paneler variant 1 og 2 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm
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