الرشكة الرائدة األصلية ملعدات تنظيف البناء

السلسلة 350 BROCE

باعتبارها معدة الكنس األصلية يف مجموعة منتجات  ،Broceفهي املعدة األكرث شعبية عندما
يتعلق األمر مبعدات تنظيف البناء .وتعترب شاحنة الكنس الخاصة بنا مثالية ملهام صيانة وإنشاء
حجم .وتوفر شاحنة الكنس  Broce Broomمن السلسلة  350الراحة واألداء مع
الطرق األكرب ً
املزيد من املعدات القياسية بأسعار تنافسية .ولن يجانبك الصواب عندما تختار هذه املكنسة.

امليزات القياسية

• خيارات محركات متعددة
• إطارات مقاس  40.64سم مع عجالت ذات  6فتحات
• فرامل قرصية أمامية
• عنارص تحكم يف الفرشاة هيدروليكية متا ًما
• تعشيق محايد إيجايب للسحب
• فوالذ هيكيل ثقيل مع ألواح تقوية يف نقاط اإلجهاد
• مظلة وهيكل مضادان لالنقالب معتمدان حاصالن عىل شهادة
ISO3471
• وزن الوحدة القياسية  2268كغم
• الطول  4.37م ،العرض  2.29م للنقل ،االرتفاع  2.59م و 3.96م
داخل نصف قطر الدوران

املعدات االختيارية

• صامم للحد من الضغط السفيل
• نظام مياه سعة  568لرتًا
• عجلة قيادة قابلة لإلمالة ومتداخلة األجزاء
• مقصورة قيادة ببابني مع جهاز تدفئة وتكييف الهواء
• قضيب سحب مع سالسل أمان  -تتوافر مكابح تستخدم قوة
املقطورة
• فرشاة للرصيف وبالوعات املطر
• شفرة مكشطة مائلة مقاس  2.3م
• فرشاة متغرية الرسعة

االستعامالت الشائعة
•
•
•
•
•
•

تنظيف رصف الطريق
كنس الطبقة الواقية
التنظيف وراء آالت التفريز
صيانة الكنس للمقاطعات والبلديات
صيانة مكب النفايات أو طريق املحجر
كنس الساحات الصناعية وساحات النقل بالشاحنات

ا

ملاذا السلسلة 350؟

معدة كنس ذات تحكم هيدرولييك :تسمح للمشغل
بإجراء تعديالت أصغر عند الحاجة.
محرك هيدروستاتييك مع صندوق تروس برسعتني:
مجموعة نقل حركة هيدروستاتيكية فريدة مع مكوك
زيت ساخن مدمج يف محرك الدفع إلعادة تدفق الزيت
إىل املربد.
صيانة منخفضة :استخدام خراطيم Aeroquip
وتجهيزات هيدروليكية ذات حلقات مسطحة وصامم
قطع هيدرولييك لسهولة تغيري الزيت .سهولة الوصول
إىل أسطوانة املكابح الرئيسية ،مع مكابح قرصية أمامية.
شفرة مكشطة كبرية :تقلل احتامالت انسكاب املواد.
وتتوافر شفرة قدم مقاس  2.3م اختيارية.
سهولة الوصول إىل قطع الغيار :توفري معظم قطع الغيار
مبجرد مكاملة .بل ونوفر حتى العديد من قطع الغيار
الخاصة باملنافسني.
مخرج الطوارئ :بدلً من الزحف عىل لوحة التحكم
وكرس النافذة ،لدينا مخرج طوارئ سهل.

هل تريد خفض غبار السيليكا؟ اسأل مندوب املبيعات
عن .NeSilex

ملبيعات2488-579 )866(:

