
المجرب والصحيح

يجلب ٢٥٠ أفضل جودة Broce المشهورة عالمًيا في جسم أكثر رشاقة.

عندما تريد مكنسة كاملة مقاس ٨ بوصه ولكنك بحاجة إىل القدرة عىل

المناورة ، فإن Broce Broom ٢٥٠ يناسبك. جودة ال مثيل لها تم

اختبارها بمرور الوقت ، مع المرونة في العمل في أكثر البيئات تقييًدا.

The Broce Broom ٢٥٠

مبيعات: (866) 2488-579

www.brocebroom.com



ألوان طالء مخصصة

ضوء تحذير فصل وصلة الجر

نظام سالمة اغالق المحرك

بوق المرور

الزجاج األمامي

Sy-Klone أو Turbo II المنظف األولي

تمديد مكدس منظف الهواء

نصف قطر الدوران الخارجي: ١٠ قدم و ٩ بوصه

٦ قدم األساسية (بدالً من المعيار ٨قدم)
٢ ٥/١٦  قدم وصلة جر كروية أو وصلة ذات عين مركزية

نصف قطر الدوران الداخلي: ٥ قدم

سعة الوقود: ٩ جالون أمريكي

مصابيح العمل الخلفية (عدد ٢ شعاع مفرد)

ضوء منارة العنبر

سعة الزيت الهيدروليكي: ١٥ جالون أمريكي

ضوء كهرماني قوي

السرعة: من ٠ إىل ١٠ ميل في الساعة

مصابيح العمل األمامية والمصابيح الخلفية

دهان برتقالي آمن

قلب فوالذي مع 6 3/8 "× 24" رقائق بولي مسطحة' 8

كهربائي فوق قفل الفرشاة الهيدروليكية

ISO 3471 هيكل الحماية من االنقالب المعتمد والمظلة متوافقان مع

ISO 6683 أحزمة األمان المتوافقة مع
مقود مرن
فرامل أسطوانية هيدروليكية عىل عجلتين مع فرامل يد يدوية

16 غطاء قياس األساسية
نظام رش المياه ٧٢ جالون

وصلة جر كروية مقاس ٢ بوصة مزودة بمكابح زيادة التيار

ومصابيح سحب

وصلة جر هيدروليكية

تتضمن حزمة القياس: الزيت والماء والمولد والوقود وعداد

الساعات

" P185 / 70R14 اإلطارات الشعاعية

Sauer - Danfoss hydrostatic
الدفع بالعجالت - المحركات الهيدروليكية

محرك دفع مباشر واحد عىل محرك الفرشاة

أدوات التحكم في المكنسة - صمامان لعصا التحكم في البكرة مع ضغط ألسفل قابل

للتعديل وموضع تعويم

dead steer التوجيه - التوجيه من النوع المداري مع إمكانيات التوجيه الميت

مقعد مبطن مع مساند للذراع وحزام أمان

إنذار مشي خلفي

االرتفاع: ٧ قدم و ١٠ بوصه

العرض: ٨ قدم

الطول: ١٢ قدم و ٦ بوصه

(الوزن: ٣٠٠٠ رطل (١٣٦٠ كيلو

.الوزن مع نظام الماء: ٣٦٠٠ رطل
Broom size: 6 3/8" ID x 24" OD حجم المكنسة

(طول المكنسة: كامل ٨ بوصه (اختياري ٦ بوصه
محرك مكنسة: محرك هيدروليكي واحد

سرعة الفرشاة: ١٩٢ دورة في الدقيقة

(زاوية الفرشاة: 40 درجة كاملة (كال االتجاهين

(التوجيه: ٦٠ درجة (كال االتجاهين

:نوع المحرك
Kubota 24 HP - Tier 4 

كل ٢٥٠ يأتي مع

المواصفات القياسية للمعدات

In an effort to improve the product, Broce Mfg. reserves the right to change
without prior notice or obligation any specifications and/or features.

٢٥٠ الخاص بك يمكن أن يأتي مع

معدات اختياريه

وكيل الخدمة

Broce Manufacturing Co. 
1818 West Lindsey, Norman, OK 73069

Call Toll Free - Sales: 866-579-2488
Parts & Service: 877-227-8811

المواصفات والقياسات

مزوًدا بوصلة جر هيدروليكية قياسية ترفع العجلة BB250 يأتي الموديل
األمامية وتتيح سحب الماكينة عىل عجلتين خلفيتين فقط لتحقيق أقصى قدر

من االستقرار


