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Service ApS

Storegade 15 Husby
5592 Ejby - DANMARK

Tlf. (+45) 70 20 09 33
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www.v-m-s.dk
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• Gaffeltruck
• Gummiged
• Minitraktor
• Traktor
tøjer
• Særlige køre

Tekniske data
Maskintype

(= arbejdsbredde i mm)

bema 25

bema 25

1550

1850

bema 25

bema 25

bema 25

2050

2300

2750

Hydraulisk træk

Hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)

Min. oliebehov

20 l/min

Opsamlers volume

ca. 220 l

ca. 250 l

ca. 280 l

ca. 310 l

ca. 370 l

Maskinens vægt, uden tilbehør

ca. 160 kg

ca. 180 kg

ca. 190 kg

ca. 200 kg

ca. 215 kg

Opsamlerens vægt

ca. 75 kg

ca. 80 kg

ca. 85 kg

ca. 90 kg

ca. 100 kg

Hovedbørste

Ø 580 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 100 /min - maks. 150 /min

Roterende sidebørster

Ø 600 mm, hydraulisk drevet

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 580 mm enten PPN (polypropylen) - ikke PVC - eller en særlig hovedbørste til
sne (PPN spiralbesat)

•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk træk med stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)
Hydraulik koblinger SVK str. 3
Kraftige støttehjul Ø 200 x 50 mm (industri kvalitet)
Mekanisk sving
Støtteben med lås
Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
CE-certificering og brugsanvisning

Ekstraudstyr
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•

3-punktsophæng til traktor (forstærket, montering for og bag) med justerbare koblingsarme
kat. I og II. Mekanisk svingsystem (venstre og højre)

•
•

Gaffeltruck-montering med niveauregulering, evt. svingbar om midterbolten

•
•
•
•
•
•
•

Unimog-Truck løftemontering med hydraulisk løft til montering på vintertjeneste-plade

•
•

Børste Ø 580 mm stål/PPN

•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk sidebørste Ø 600 mm

Hurtigskift til hurtig montering med niveauregulering (som letvægtsudstyr til minitraktorer
og mindre læssere, a-ramme til traktorfront) mekanisk svingsystem (venstre og højre)
Hydraulisk sving (ikke på gaffeltruck) - yderligere hydraulik er nødvendig Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
Hydraulisk opsamler inkl. hydraulikblok, værktøjsfri højdejusterbar
Gummistænklapper (anbefales til frontbrug)
Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
3. støttehjul til optimal fejning ved frontbrug: kraftigt støttehjul Ø 200 x 50 mm
(industri kvalitet), superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm (skinnesikre)
Vandingsanlæg 240 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, spraydyserør med stråledyser
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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