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STREET FIGHTER – Oversigt over funktioner
Særlige funktioner
Den lettere bema STREET FIGHTER klasses kompakte konstruktion gør dem til det optimale valg til
kommunale køretøjer. Designet understreger en optimal vægtbelastning, og den lavere højde giver
et fremragende udsyn fra køretøjet. Enheden drives enten mekanisk via pto-træk eller hydraulisk med
en stærk gerotormotor. STREET FIGHTERne er også egnede til vintertjeneste, når de udstyres med
en spiral snebørste. Maskinens Dual System gør det muligt at skifte imellem fejning med og uden
snavsopsamler. Du kan blot løfte snavsopsamleren af og køre videre!

Tekniske detaljer
• Mekanisk P.T.O. træk eller hydraulisk træk med gerotormotor.
• Trækenhed, indbygget i gadefejeren; lateralt kædetræk giver optimal effekt- overførsel.
• Hydraulikblokken oven på maskinen indeholder alle nødvendige styreenheder, dvs.  trykstyreventil, overløbsbeskyttelse til rullebørsten, skifteventil til snavsopsamler og
vedligeholdelsesvenligt monteringspunkt til de roterende sidebørster.
• Kontinuerligt justerbart rullebørstetryk og overvågning. af rullebørstens position.
• Med roterende sidebørster (option) og vandtåge-system er maskinen ideel til den kommunale
vejfejning.

bema GmbH
Maschinenfabrik

Recker Straße 16
D-49599 Voltlage-Weese

Tel. +49 (0) 5467. 92 09 - 0
Fax +49 (0) 5467. 92 09 - 20

www.kehrmaschine.de
info@kehrmaschine.de

Hovedbørste
Ø 400 mm

Den nye bema Kommunal 400 Dual har en kompakt og tæt
montering og en hovedbørste med en lille diameter
(400 mm). Med det dobbelte system kan man både fjerne snavs
og feje frit. Med alle fordelene ved en stor børste imponerer
"den lille" ved sine lette håndtering og universalbrug. Den nye
maskine er perfekt egnet til brug på kommunens små køretøjer
og minitraktorer.

• Let vægt
• Dual System
ttehjul
• Kraftige stø
Ø 160 x 50 mm
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Tekniske data
Maskintype
(= arbejdsbredde i mm)

bema Kommunal 400 Dual

bema Kommunal 400 Dual

bema Kommunal 400 Dual

1250

1400

1550

Hydraulisk træk

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

Min. pumpekapacitet for væske

15 l/min (med hydraulisk træk)

Opsamlerens volume

ca. 77 l

ca. 87 l

ca. 97 l

Maskinens vægt, uden tilbehør

ca. 112 kg

ca. 117 kg

ca. 121 kg

Opsamlerens vægt

ca. 38 kg

ca. 42 kg

ca. 47 kg

Hovedbørste

Ø 400 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 150 - 260 /min (maks.)

Roterende sidebørster

Ø 480 mm, hydraulisk drevet

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

Standard udstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan monteres på: Kompakt traktor, minilæsser, redskabsbærer og minitraktorer
hovedbørste Ø 400 mm spiralform i PPN (Polypropylen - velegnet til sne)
Valgfri træk: Hydraulisk eller mekanisk inkl. P.T.O.
Hydraulik koblinger SVK str. 3
Kraftige støttehjul Ø 160 x 50 mm
Mekanisk sving
Støtteben (sider) med lås
Serielakering 2-komponentlak orange RAL 2011
CE-certificering og brugsanvisning

Ekstraudstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hydraulisk tøm bar opsamler, med hjul Ø 160 x 50 mm
Polyurethan-skinne til opsamler (kan demonteres enkelt vis)
Gummistænklapper (anbefales til frontbrug)
Hydraulisk sving
Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes 2 x dobbelt virkende hydraulikudtag)
Hovedbørste Ø 400 mm stål/PPN børste sæt spiral besat
Vandtåge-system (uden spraydyse) 240 l komplet med 12 V trykpumpe, internt filter
Vandtågebom med spraybom og flade spraydyser, komplet med slangekoblinger
Hydraulisk sidebørste Ø 480 mm -højre og/eller venstre-, valg mellem PPN (Polypropylen),
stål/PPN eller stålbørst
Vandtåge-system til roterende sidebørster
Belysningssystem (nødvendig ved brug på offentlig vej)
Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker
Special lakering
Særlig udførelse efter forespørgsel

www.kehrmaschine.de

