De bedste fejeresultater ved bio-gas-anlæg, landbrug eller
vejarbejde garanteres af bema 30 Dual. Børstevalsen med en
diameter på 600 mm er enormt effektiv til rengøringen, og den
har en meget lang levetid.

Hovedbørste
Ø 600 mm
• Dual System
ke hjul
• Superelastis
Ø 200 x 80 mm
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• Gummiged
ck
• Unimog-Tru
• Gaffeltruck
• Traktor
tøjer
• Særlige køre

Tekniske data
Maskintype

(= arbejdsbredde i mm)

bema 30 Dual

bema 30 Dual

1850

2050

bema 30 Dual

bema 30 Dual

2300

2600

Hydraulisk træk

hydraulikmotorer med gear (industri kvalitet)

Min. oliebehov

35 l/min
ca. 340 l

ca. 380 l

ca. 430 l

ca. 480 l

Maskinens vægt, uden tilbehør

Opsamlers volume

ca. 310 kg

ca. 355 kg

ca. 410 kg

ca. 465 kg

Opsamleren vægt

ca. 150 kg

ca. 160 kg

ca. 170 kg

ca. 180 kg

Hovedbørste

Ø 600 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 100 /min - maks. 150 /min

Roterende sidebørster

Ø 600 mm, hydraulisk drevet

Vandingsanlæg

200 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe

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

Standard udstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedbørste Ø 600 mm, PPN (polypropylen) trinløst justering med håndsving
Hydraulisk træk med stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)
Indbygget hydraulikmodul
Hydraulik koblinger SVK str. 3
Superelastiske hjul Ø 200 x 80 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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Hurtigskift, a-ramme, 3 punktsophæng fås til alle slags traktorer, frontlæssere og
gummigede med niveauregulering (vedligeholdelsesfri)
Hurtigskift til traktor med niveauregulering 3-punkts-montering (vedligeholdelsesfri)
Frontløft til montering på: traktor, unimog og lastbil, er beregnet. Til løft af alle Bema
maskiner (vedligeholdelsesfri)
Montering til universalplade til vintertjeneste
Hydraulisk opsamler, med støttehjul Ø 200 x 80 mm
Hydraulisk sving (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
Hovedbørste Ø 600 mm stål/PPN - lang levetid Vandingsanlæg 200 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, spraydyserør med stråledyser
Hydraulisk roterende sidebørste Ø 600 mm
Vandingsanlæg til roterende sidebørster
Mekanisk træk inklusive trækaksel
Oliereguleringsventil til større flow end 80 l/min
Belysningssystem
Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker
Special lakering
Særlig udførelse efter forespørgsel
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