معدة الكنس املثالية لقطاع التأجري
معروضة هنا مع مقصورة اختيارية.

BROCE BW260

تلقت  Broceمدخالت قيمة من عمالئنا يف قطاع التأجري واستجابت بتوفري معدة كنس ال تزال
تعد منت ًجا استثنائ ًيا لكن بتكلفة أقل .أخذت  Broceمعدة الكنس من السلسلة  250وأجرت عليها
تعديالت «هندسية قيمة» بنا ًء عىل طلب واسع االنتشار وصنعت معدة الكنس ثالثية العجالت من
السلسلة  .260ومقارنة باملنافسني ،توفر معدة الكنس هذه أفضل مكنسة لتنظيف البناء من حيث
الجودة والقيمة.

امليزات القياسية

• نظام توجيه كهربايئ
• طالء أحمر للسالمة
• نظام رشاش مياه سعة  272ل ًرتا
• إطارات مقاس 14-75/205
• محرك عجالت مبوتور هيدرولييك
• مقعد مبطن مع مساند للذراعني
• نظام تنبيه للرجوع إىل الخلف
• مظلة مشغل بهيكل حامية ضد االنقالب
• حزام أمان
• فرامل توقف يدوية
• مضخة هيدروستاتيكية يتم التحكم فيها باستخدام آلية مؤازرة
• محرك ديزل  - Kubota V1505أربع أسطوانات
• جزء أسايس فوالذي مقاس  2.44م مع رقائق بويل ملفوفة مقاس
 16.19سم ×  60.96سم
• قضيب قطر كروي مقاس  2بوصة مع مكابح تستخدم قوة
املقطورة ومصابيح قطر وسالسل أمان
• مصابيح تحذير للزيت واملاء ومولد التيار البديل
• عداد الوقود وعداد الساعات
• عصوان للتحكم يف البكرة مع برميل قابل للتعديل.
• األبعاد :الطول  4.04م ،العرض 2.34 :م للنقل ،االرتفاع 2.44 :م،
الوزن 1406 :كغم
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ملاذا السلسلة BW260؟

مساحة كبرية للمشغل :مريحة هندس ًيا وذات حجم كبري
لتوفري سهولة التشغيل
معدة كنس ذات تحكم هيدرولييك :تسمح للمشغل
بإجراء تعديالت أصغر
لوحة عدادات مغلقة :تحمي املشغل من الخراطيم
والوصالت الهيدروليكية املكشوفة
محرك هيدروستاتييك :يحتوي عىل مضخة يتم التحكم
فيها باستخدام آلية مؤازرة؛ ودواسات قيادة لألمام
والخلف منفصلة بحيث يبقى كعبك دامئًا عىل األرضية،
مام يقلل اإلجهاد.
صيانة منخفضة :عدد أقل من الخراطيم الهيدروليكية
والتجهيزات؛ واستخدام خراطيم  Aeroquipوتجهيزات
هيدروليكية مسطحة تقلل الترسبات الهيدروليكية
اإلطارات األكرب :إطارات مقاس  14-75/205لزيادة سعة
التحمياللسحب :السحب باستخدام  3عجالت عىل
األرض كخيار قياسيمقصورة قيادة

مقصورة قيادة مغلقة مع ماسحة زجاج أمامية
التكييف و/أو التدفئة
مغلقة :توفر مقصورة القيادة املغلقة االختيارية املتاحة
نظام تحذير لتعشيق املحور
بيئة عمل أكرث أمانًا وراحة للمشغلني.
إشارة ضوئية دوارة و/أو مصباح وامض
مصابيح عمل أمامية وخلفية
نظام إيقاف تشغيل املحرك
آلة تنبيه
وصلة جر كروية أو ذات محور ارتكاز رأيس مقاس  2 16/5بوصة
رسعة كنس متغرية
ا
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