Den kolossale og ekstremt kraftfulde bema Jumbo er optimal til
daglig
brug
på
byggepladser,
genbrugsstationer,
lufthavne eller til vintertjeneste. Den særligt kraftige montering
i midten af maskinen gør denne monterbare fejemaskine til en
sværvægter blandt fejemaskiner.
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Tekniske data
Maskintype

(= arbejdsbredde i mm)

bema Jumbo

bema Jumbo

bema Jumbo

bema Jumbo

2750

3000

3250

3500

Hydraulisk træk

Hydraulikmotor med gear

Min. oliebehov

60 l/min

Maskinens vægt, uden tilbehør

ca. 960 kg

ca. 986 kg

Hovedbørste

ca. 1025 kg

ca. 1054 kg

Ø 920 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 80 /min - maks. 120 /min

Vandingsanlæg

400 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe

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

Standard udstyr
•
•
•
•
•
•

Hovedbørste Ø 920 mm

•
•
•
•

Mekanisk sving

Hydraulisk sving hydraulikmotor med gear (industri motor)
Overtryksventil 180 bar (til beskyttelse af det hydrauliske system)
Efterløbssikring forhindrer pludselig stop af den tunge børste
Hydraulik koblinger SVK str. 3
Pneumatiske støttehjul Ø 460 x 145 mm støvtætte med smørenipler lejer og forstærkede
gafler
Støtteben med lås (sider) med kviklås
Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011
CE-certificering og brugsanvisning

Ekstraudstyr
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•
•

Hurtigskift m. niveauregulering (vedligeholdelsesfri)

•

Frontløfter til montering på: traktor, unimog og lastbil, er beregnet til løft af alle Bema
maskiner (vedligholdelsesfri)

•
•
•

Ophæng til traktormontering bag inkl. niveauregulering, eller 3-punktsmontering

•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk sving med to cylindre (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)

Hurtigskifte, A-ramme, 3 punktsophæng fås til alle slags traktorer, frontlæssere og
gummigede (vedligeholdelsesfri)

Mekanisk træk inklusive PTO (med Duplex-kæde, anbefales ved snerydning)
Sprøjtesikring inklusive gummistænklapper, højdejusterbar afhængig af
materialetype (f.eks. snerydning)
Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
Vandingsanlæg 400 l komplet med 12/24 V trykpumpe, tankfilter og, dyser
Oliereguleringsventil til større flow end 80 l/min
Belysningssystem
Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker
Special lakering
Særlig udførelse efter forespørgsel
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