
Med en standardhøjde på kun 550 mm er den nye sneplov 
perfekt egnet til brug på  minilæsser, redskabsbærer og 
kompakte traktor Den nye sneplov monteres  tæt på maskinen 
og er den mindste i serien fra  Bema.  Med alle fordelene ved en 
stor sneplov imponerer „den lille“ ved sine lette håndtering og 
universalbrug.

Serie

Sneplove

•	Sneplov model 550 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:

•	Kompakt traktor 

•	Redskabsbærer 

•	Minilæsser  
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Ekstraudstyr

Standard udstyr

Tekniske data

Grund model (skrabeskinne):
•	Vridningsstabil konstruktion af sneplov med polyurethan skrabeskinne 20 x 150 mm
•	Mekanisk sving 
•	Fleksible kantbeskyttere til beskyttelse mod beskadigelse af kantsten og vægge
•	Støtteben
•	Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
•	CE-certificering og brugsanvisning

Variant 1: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløsning og hjul
•	Fjederudstyrede pladesegmenter med polyurethan skrabeskinne 20 x 150 mm
•	Støttehjul Ø 200 x 50 mm (skinnesikre) trinløs højdeindstilling
•	Kraftige støttehjul Ø 200 x 80 mm (skinnesikre) trinløs højdeindstilling

Variant 2: Polyurethan skrabeskinne med fjederudløsning og slæbesko
•	Fjederudstyrede pladesegmenter med polyurethan skrabeskinne 20 x 150 mm
•	Slæbesko Ø 180 mm trinløs højdeindstilling

•	Monteringsmuligheder: Kompakttraktor, minilæsser, redskabsbærer  og  minitraktorer

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

•	Trykholdeventil

•	Gummiskrabeskinne med korundbelægning

•	Belysningssystem

•	Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker

•	Særlig lakering

•	Særlig udførelse efter forespørgsel

Sneplov serie 550 Type 1300 Type 1550 Type 1800
Bredde (samlet) 1290 mm 1535 mm 1780 mm

Arbejdsbredde , vinkling 30° 1115 mm 1320 mm 1540 mm

Standardhøjde (samlet) 550 mm 550 mm 550 mm

Maskinens vægt grund model (skrabeskinne) ca. 70 kg ca. 80 kg ca. 90 kg

Maskinens vægt Variant 1: skrabeskinne med fjederudløser og hjul   ca. 95 kg ca. 105 kg ca. 110 kg

Maskinens vægt Variant 2: skrabeskinne med fjederudløsning og slæbesko  ca. 90 kg ca. 100 kg ca. 105 kg

Polyurethan skrabeskinne (grund model) 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm

Polyurethan skrabeskinne (variant 1 og 2)  20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm
bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.
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