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SUPER HEROES – Oversigt over funktioner
Særlige funktioner
Vores bema SUPER HEROES er overbevisende i kraft af deres præstationer; de er skabt til konstant brug
på store arealer. Disse robuste maskiner arbejder i selv groft terræn takket være børstedimensionerne,
som er større end normalt (920 mm i diameter), samt de pneumatiske dæk (460 mm i diameter).
Justeringen af rullebørstens niveau, med automatisk konturstyring, gør det muligt at feje ujævne
overflader uden problemer.

Tekniske detaljer bema Titan Dual
• Stor snavsopsamler, som styres lateralt for at kompensere for groft terræn
• Med det dobbelte system kan man både fjerne snavs og feje frit.  Ved brug som fejemaskine, løftes
snavsopsamleren hydraulisk og låses mekanisk på plads.
• Børsten har to fuldt integrerede motorer.
• Rullebørstens spindeljustering udføres ved hjælp af et drejehåndtag. Korrekt justering sikres via en
højdeindikator i hver side.
• Premium hydraulik styreventil som er monteret på maskinen indeholder alle vigtige funktioner, så
som overtryksventil, efterløbssikring, omskifterventil til tømning af opsamler og udtag til sidebørsten, i denne styreblok er der også oliemængdeventil (til maks. 220 ltr./min) en load-sensingsikkerhedsventil og mulighed for montering af 2 vejs-ventil.
• Sidebørsten er monteret på opsamleren og før denne åbner trækkes sidebørsten hydraulisk ind for
at undgå skader.

Tekniske detaljer for bema Jumbo
• Fejefunktion uden snavsopsamler
• Fås med enten hydraulisk eller mekanisk træk
• Trykstyreventil og overløbsbeskyttelse (ved hydraulisk træk)
• Understøtter spindeljustering med drejehåndtag
• Lateralt monteret kædetræk
• Tilpasset version til lufthavne: Børster med kassettesystem (rullebørsteaksel i aluminium)
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Hovedbørste
Ø 920 mm

Ekstrem effektivitet, robusthed og holdbarhed – disse krav stilles af de, der bruger bema Titan Dual.
Uanset om du monterer på gummiged, traktor eller et andet køretøj, kan du være sikker på, at al snavs fjernes
problemfrit. Daglig hård belastning på f.eks. større byggepladser
eller på genbrugsstationer håndteres let takket være den store
børstediameter på 920 mm på bema Titan Dual.
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Tekniske data
Maskintype
(= arbejdsbredde i mm)

bema Titan Dual

bema Titan Dual

bema Titan Dual

bema Titan Dual

2750

3000

3250

3500

Hydraulisk træk

2 gerotormotorer (industriel kvalitet)

Min. pumpekapacitet for væske
Opsamlers kapacitet
Maskinens vægt, uden tilbehør

80 l/min
ca. 1060 l

ca. 1155 l

ca. 1250 l

ca. 1350 l

ca. 1770 kg

ca. 1826 kg

ca. 1885 kg

ca. 1964 kg

Hovedbørste

Ø 920 mm

Omdrejninger, børste

anbefalet 80 /min - maks. 120 /min

Roterende sidebørster

Ø 800 mm, hydraulisk drevet

Vandtåge-system

400 l vandtank, tankfilter og 12/24 V trykpumpe

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

Grundkonfiguration
•
•

Hovedbørste Ø 920 mm

•

Premium hydraulik styreventil er monteret på maskinen indeholder alle vigtige funktioner,
så som overtryksventil, efterløbssikring, omskifterventil til tømning af opsamler og udtag til
sidebørsten, i denne styreblok er der også oliemængdeventil (til maks. 220 ltr./min) en loadsensing-sikkerhedsventil og mulighed for montering af 2 vejs-ventil

•
•

Hydraulik-forbindelse SVK str. 3

•

Pneumatiske støttehjul Ø 460 x 145 mm støvtætte og med forstærkede lejer (begge kan
smøres)

•
•
•
•
•
•

Mekanisk drejbar

Hydraulisk træk med to stærke gerotormotorer (industriel kvalitet), indbygget i hovedbørsten.
Hydraulikolierør og -slanger med stort tværsnitsareal

Hydraulisk snavstragt med stort volumen og 2 støttehjul Ø 460 x 145 mm (luft) for optimal
mulighed for at følge overfladekonturen

Parkeringsstøtter (side)
Løfteøjer med store øjer
Enhed til opgradering til et komplet vandtåge-system
Serielakering 2-komponentlak orange RAL 2011
CE-certificering og brugsanvisning
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bema 08/14 Vi påtager os intet ansvar for trykfejl!
Copyright © 2013 bema GmbH Maschinenfabrik

•
•

Monteringsadapter til hurtig montering på gummiged med rulleudjævner - vedligeholdelsesfri

•
•
•

Hydraulisk drejbar med to cylindre (dobbelt hydraulikkreds er nødvendig)

•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk roterende sidebørste Ø 800 mm; alle funktioner betjenes hydraulisk

Frontløfter til traktormontering med kompensering for effektvariationer, 3-punktsmontering eller kviktrekantstilstand - vedligeholdelsesfri
Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes en sekundær hydraulikkreds)
Vandtåge-system 400 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, sprayrør med flade
spraydyser
Vandtåge-system til roterende sidebørster
Reguleringsventil til flow til bærekøretøjer med et hydraulisk output på mere end 220 l/min
Belysningssystem (nødvendig ved brug på offentlig vej)
Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker
Særlig lakering
Særlig udførelse efter forespørgsel
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