
القائد الجديد

ما بدأ كتصميم مكنسة لصناعة التأجير في الواليات المتحدة سرعان ما
أصبح الرائد في سوق السيارات ذات الثالث عجالت. استحوذت ٢٦٠

عىل إعجاب المقاولين في جميع أنحاء العالم من خالل ترسيخ نفسها

بشكل مثالي بين الجودة والقيمة. تحتوي هذه اآللة عىل لكمة قوية في

إطار متعدد االستخدامات.

The Broce Broom ٢٦٠

مبيعات: (866) 2488-579

www.brocebroom.com



٢٤ حصان

نوع المحرك:
V1505 محرك ديزل كوبوتا
٤ اسطوانة

بوق

نظام اغالق المحرك

٢ ٥/١٦ وصلة كروية أو نصف عمود

سرعة مكنسة متغيرة

الكابينة المغلقة مع ممسحة أمامية (كما هو واضح من األمام)
تكييف و / أو تدفئة

مصابيح العمل الخلفية

نظام تحذير االنخراط في المحور

منارة دوارة و / أو ضوء قوي
مصابيح العمل األمامية

وكيل الخدمة

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

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

استخدم 260 الخاص بك لهذه

التطبيقات الشائعة والمزيد

نظام رش المياه ٧٢ جالون

إطارات ٢٠٥ / ٧٥-١٤

محرك هيدروليكي للعجالت

مقعد مبطن مع مساند للذراعين

إنذار سير عكسي

(ROPS) مظلة مشغل هيكل الحماية من االنقالب

حزام امان المقعد
فرامل يدوية لركن السيارة

المضخة الهيدروستاتيكية التي يتم التحكم فيها عن طريق المؤازرة / دواسة القدم لـ

إىل األمام والخلف

خيارات األلوان المتاحة للتخصيص

قلب فوالذي ٨ قدم مع رقاقات بولي ملتفة ٦.٣٧٥ بوصة × ٢٤.٠ بوصة

األدوات وأدوات التحكم - درجة حرارة الماء ، وضغط الزيت ، ومقياس

الفولت ، ومقياس سرعة الدوران ، ومقياس الساعات ، ومقياس الوقود ،

واإلنذار العكسي ، ومرآة الرؤية الخلفية ، وأدوات التحكم في محرك المكنسة

، والزاوية األساسية ، واالرتفاع األساسي ، وقفل القلب الكهربائي ، وخانق
المحرك ، والفرامل ، والتحكم في االتجاه ، استراحة وقوف السيارات مع

الضوء التعشيق

حقول العشب الصناعي

صيانة الطرق

تنظيف البناء

تحضير وتنظيف رصف األسفلت

صيانة مواقف السيارات

سكن جديد او منطقة صناعية

المشي لمسافات طويلة، وركوب

الدراجات، وعربة جولف

تنظيف الشوارع

Power Steering مقود مرن
دهان احمر امن

عرض الكنس - ٨ قدما

قضيب سحب كروي مقاس ٢ بوصة مزود بمكابح تصاعدية ومصابيح سحب وسالسل

مصابيح التحذيرالزيت والماء والمولدأمان

عداد الوقود وعداد الساعات

اثنين من أدوات التحكم في عصا التحكم في مكنسة البكرة مع تعويم قابل

للتعديل.
لوحة مغلقة

سحب فك االرتباط

لوحات قفل

شريط رش الفوالذ المقاوم للصدأ

فصل المحور

كل ٢٦٠ تأتي مع

مواصفات المعدات القياسية

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

٢٦٠ الخاص بك يمكن أن يأتي مع

معدات اختياريه

 

الوزن والقياسات

الطول: ١٣ قدم و ٣ بوصه

العرض: ٨ قدم و ٤ بوصه

ارتفاع: ٨ قدم
الوزن: ٣١٠٠ رطل

قفل األساسية


