
bema 11 Multi-Clean

A takarmány elseprése sem gond a Bema MC11 tolókefével. A Bema MC11 tolókefe 11 sörte sorral dolgozik.

Multifunkcionális felhasználhatóság
Szilázs, hó, sár, kavics, kukorica és egyéb szennyeződések eltolására

A Bema 11 Multi-Clean tolókefe kiváló minősége és robusztus kialakítása 
miatt multifunkcionálisan használható. A 11 kefesor elsepri úgy a laza mint 
a letapadt szennyeződéseket. Az MC11 tolókefe ideális kavics vagy homok 
seprésére is. A fel és leszerelése a hordozó eszközre egyszerű, kényelmes és 
gyors.

Tudnivalók:
 Erős tisztítóhatás a 11 kefesörte sornak köszönhetően 

(PPN műanyag, sörtehossz 280 mm):
A durva és a finom szennyeződések esetén durva és finom kefe 
keveréke használható, de kapható csak finom és csak durva kefével.

 Robusztus kialakítás a hosszabb élettartamért: 
Nagyon stabil és merev kialakítás. Alátámasztók is kaphatók hozzá 
opcionálisan.

 Komfortos és egyszerű kezelhetőség: 
A hordozó járműre le-és felszerelése gyors és kényelmes. Egyetlen 
kefesor kicseréléséhez csak két csavart kell meglazítani.

 Sokrétű, sík és egyenetlen felületen is használható: 
A különböző szennyeződések és megfelelő feladatok végrehajtására. 
pl. piszok, sár, szennyeződések, kukorica, szilázs, kavics, homok 
és hó elsöpréséhez.

Hordozó jármű:

Homlokrakodó 12 t-ig

Teleszkópos rakodógép

Kis rakodógép

Villástargonca (alap kivitel)

Traktor (mellső/hátsó)

Kompakt traktor (mellső/hátsó)

Forgó kotró  (kanálra felfogatással)



RÉSZLETES JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK

Géptípus bema 11 Multi-Clean

Munkaszélesség 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

Alapgép súlya (kb.) 120 kg 150 kg 180 kg 205 kg

Sörtehossz 280 mm

Kefe típusok

11 kefesor (PPN, nem PVC) 3 féle választható kivitelben: Finom és durva sörték 

keverék (alap kivitelnél)
Mindenféléhez , például:  kukorica, siló, gabona, hó, stb.

Csak finom sörtével:
könnyű szennyeződés tisztítása; 
pl: finom por felsöprése járdáról

Csak durva sörtével:
nehéz anyagok felsöprése,
 pl: kavics, homok, sár, egyéb szemcsés anyagok

Opcionális felszereltség Alátámasztó lábak (3 db a tartóval együtt)

További felfogatások

Traktor hárompontra Kat. I/II;
Kanálra felfogatás a rögzítő csavarokkal;
Gyorscsatlakozás  (könnyű kivitel kis rakodó gépekhez); 
Gyorscsatlakozás (kompakt- és homlokrakodó gépekhez); 
Kombi lemez háromponthoz Euro-Kat II vagy egyébhez
Markoló kanálhoz felfogatás

További csatlakozási lehetőségek és felszerelések, valamint igény szerint speciális építési megoldások kérésre. A műszaki adatok és a súlyok megközelítő értékek.
Súly-adatok speciális felszerelés és tartozékok nélkül. Hibák és elírások joga fenntartva. © bema GmbH Maschinenfabrik (2020.05)

Bema MC11 tolókefe téli használata homlokrakodó gépen. A szilázs tolása a Bema 11 Multi-Clean-el

Gyorscsatlakozás trakt.homlokrakodóhoz (Euronorm) Kanálra felfogatás a rögzítő csavarokkal Raklapvillára szerszám nélküli rögzíthetőséggel




