Bema 3 Robust er den perfekte fejemaskine til store opgaver.
Bema 3 Robust fås kun som frit fejende, og er den perfekte
maskine til det hårde arbejde. Bema 3 Robust har integreret
motor i fejevalsen, superelastiske hjul og en hovedbørste med Ø
660 mm, og den kan monteres på gummiged, traktor, frontlæsser,
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Tekniske data
Maskintype

(= arbejdsbredde i mm)
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Hydraulisk træk

1 hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)

Min. oliebehov

40 l/min

Maskinens vægt, uden tilbehør

ca. 370 kg

2 hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)

ca. 400 kg

Hovedbørste

60 l/min

80 l/min

ca. 436 kg

ca. 456 kg

Ø 660 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 100 /min - maks. 150 /min

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 660 mm spiral monteret stål/PPN kan også fås i ren PPN (polypropylen)
eller en særlig børste til sne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk træk stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet), indbygget i fejevalsen
Overtryksventil 180 bar (til beskyttelse af det hydrauliske system)
Efterløbssikring forhindrer pludselig stop af den tunge børste
Hydraulik koblinger SVK str. 3
Superelastiske hjul Ø 250 x 80 mm (skinnesikre)
Mekanisk sving
Støtteben (sider) med lås
Løfteøjer med store øjer
Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
CE-certificering og brugsanvisning

Ekstraudstyr
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•
•
•

Montering på gummiged, frontlæsser, gaffeltruck, traktor og lign

•
•

Hydraulisk sving (dobbelt hydraulikkreds er nødvendig)

•
•
•
•
•
•

Vandingsanlæg 240 l komplet med 12/24 V trykpumpe, tankfilter, dyserør med stråledyser

PTO drift
Sprøjtesikring inkl. gummistænklapper, højdejusterbar afhængig af materialetype
(f.eks. snerydning)
Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes 2 x doppelt virkende
hydraulikudtag)
Oliereguleringsventil til større flow end 80 l/min
Belysningssystem
Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker
Special lakering
Særlig udførelse efter forespørgsel
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