Power-Master

Hovedbørste
Ø 780 mm
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Den nye Power-Master er overbevisende med sin enorme fejevalser med en diameter på 780 mm. Med bema 75 Dual Power-Master udvides produktlinjen som hermed sikrer renfejning
på byggepladser, ved udgravninger, bio-gas-anlæg eller andre
landbrugsrelaterede situationer. Den nye Power-Master egner
sig til mellemstore gummigeder, traktorer og teleskoplæssere.
Ekstra hårdføre hjul med stabile drejegafler og superelastiske
gummihjul, hvor hjulene kan smøres og har dobbelte lejer.
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Kan påmonte
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Tekniske data
Maskintype

(= arbejdsbredde i mm)

bema 75 Dual
Power-Master

bema 75 Dual
Power-Master

bema 75 Dual
Power-Master

2600

2850

3200

Hydraulisk træk

2 hydraulikmotorer indbygget i børstevalsen

Min. pumpekapacitet for væske

60 l/min

Opsamlers volume

70 l/min

80 l/min

ca. 630 l

ca. 720 l

ca. 810 l

Maskinens vægt, uden tilbehør

ca. 675 kg

ca. 740 kg

ca. 831 kg

Opsamlerens volume

ca. 328 kg

ca. 360 kg

ca. 404 kg

Hovedbørste

Ø 780 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 90 - 140 /min

Roterende sidebørster

Ø 780 mm

Vandingsanlæg

240 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe

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

Standard udstyr
•

Hovedbørste Ø 780 mm spiralform i stål/PPN, giver dig aggressiv fejning og
længere levetid. Enten PPN (polypropylen) eller en særlig børste til sne, som er trinløst justerbar med justeringshjulet

•
•

2 hydrauliske gear motorer (industri kvalitet) indbygget i fejevalsen
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•
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Hydraulik koblinger SVK str. 3

Premium hydraulik styreventil som er monteret på maskinen indeholder alle vigtige
funktioner, så som overtryksventil, efterløbssikring, omskifterventil til tømning af opsamler og
udtag til sidebørsten, i denne styreblok er der også oliemængdeventil (til maks. 220 ltr./min)
en load-sensing-sikkerhedsventil og mulighed for montering af 2 vejs-ventil
Støbte hjul Ø 360 x 85 mm (skinnesikre)
Mekanisk sving
Støtteben (sider) med kviklås
Løfteøjer med store øjer
Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
CE-certificering og brugsanvisning

Ekstraudstyr
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Kan påmonteres: Gummiged, teleskoplæsser og traktor
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Hydraulisk roterende sidebørste Ø 780 mm

Hydraulisk opsamler, støttehjul Ø 360 x 85 mm/Dual System
Hydraulisk sving (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
Vandingsanlæg 240 l komplet med 12/24 V trykpumpe, integreret filter,
dyserør med stråledyser
Vandingsanlæg til roterende sidebørster med stråledyser, inkl. stopventil - skiftbar
Oliereguleringsventil til større flow end 220 l/min
Belysningssystem
Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker
Special lakering
Særlig udførelse efter forespørgsel

bema GmbH
Recker Straße 16
Maschinenfabrik D-49599 Voltlage-Weese

