Denne børste er udviklet specielt med henblik på brug i den
kommunale vej- og vintertjeneste. Den enkle håndtering og
alsidige anvendelse er overbevisende.
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• Mindre trak
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Tekniske data
Maskintype

(= arbejdsbredde i mm)

bema Kommunal
520 Dual

bema Kommunal
520 Dual

bema Kommunal
520 Dual

bema Kommunal
520 Dual

bema Kommunal
520 Dual

1250

1400

1550

1700

1850

Hydraulisk træk

valg mellem mekanisk (P.T.O.) eller hydraulisk (hydraulikmotor med gear)

Min. oliebehov
Opsamlers volume

20 l/min (med hydraulisk træk)
ca. 130 l

ca. 150 l

ca. 160 l

ca. 180 l

ca. 190 l

Maskinens vægt, uden tilbehør

ca. 160 kg

ca. 165 kg

ca. 170 kg

ca. 175 kg

ca. 180 kg

Opsamlere vægt

ca. 55 kg

ca. 58 kg

ca. 60 kg

ca. 63 kg

ca. 65 kg

Hovedbørste

Ø 520 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 100 /min - maks. 150 /min

Roterende sidebørster

Ø 560 mm, hydraulisk drevet

Vandingsanlæg

100 l vandtank, tankfilter og 12 V pumpe

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

Standard udstyr
•
•

Kan monteres på: Mindre traktorer, små kommunale køretøjer, minilæsser

•
•

Trinløst variabel indstilling af hovedbørsten alt efter fejeopgave

•
•
•
•
•
•
•

Hydraulik koblinger SVK str. 3

Hovedbørste Ø 520 mm enten polypropylen (PPN) eller en særlig børste til sne (PPN
spiralbesat)
Valg mellem træk: mekanisk, inkl. P.T.O., hydraulisk med en kraftig hydraulikmotor
med gear
Kraftige støttehjul Ø 200 x 50 mm (industri kvalitet)
Mekanisk sving
Løfteøjer med store øjer
Støtteben (sider) med kviklås
Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
CE-certificering og brugsanvisning

Ekstraudstyr

bema 08/14 Vi påtager os intet ansvar for trykfejl!
Copyright © 2013 bema GmbH Maschinenfabrik

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monteringssystemer for minitraktorer og gummigeder med op til 0,4 m3 skovlkapacitet

•
•

Spraybom og flade spraydyser, komplet med slangekoblinger

•
•
•
•
•
•

Hydraulisk sidebørste Ø 560 mm

Hydraulisk opsamler, med hjul Ø 200 x 50 mm
Polyurethan-skinne til opsamleren
Gummistænklapper (anbefales til frontbrug)
Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
Hydraulisk sving (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
Børste Ø 520 mm stål/PPN
Vandingsanlæg (uden spraydyser) 240 l komplet med 12 V trykpumpe, internt filter (til
montering bag)
Vandingsanlæg inkl. tænd/sluk kontakt 200 l vandtank med indvendig filter, elektrisk
trykpumpe (12 V) og dyserør med fladstråledyser
Vandingsanlæg til sidebørste
Belysningssystem
Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker
Special lakering
Særlig udførelse efter forespørgsel
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