
الحامل القياسي لكاسحات البناء في جميع أنحاء العالم. تم إتقان ٣٥٠

لبناء الطرق وصيانتها من خالل ٦٠ عاًما من الخبرة المدفوعة باالبتكار.
٣٥٠ بموثوقية وكفاءة وراحة ال مثيل لها Broce Broom تتميز مكنسة

.حصل عىل مكانته كرائد في الصناعة

The Original The Leader
The Broce Broom 350

مبيعات: (866) 2488-579

www.brocebroom.com



نصف قطر الدوران الداخلي - ١٣ بوصات

المكابح - مزودة بأسطوانة رئيسية مزدوجة ، وضبط ذاتي هيدروليكي عىل العجالت األربع

في الخلف وأقراص في األمام ، وفرامل انتظار ميكانيكية

قلب الفرشاة - ٨  بوصه هيكل فوالذي ملحوم بالكامل

فرشاة حشو - ١٠ × ٣٢ بوصة ويفر - بروستران

عرض الكنس - ٨ قدًما

محرك الفرشاة - محرك الدفع المباشر المرفق في النواة ، ١٩٢ دورة في الدقيقة تحت

الحمل

الغطاء األساسي - ١٤٠  درجة فوالذ قياس ١٤ مع منحرف صخري

إطار التأرجح - مثبت عىل ١٠ محامل كروية محكمة الغلق شديدة التحمل

زاوية الكنس - ٤٥ درجة يساًرا أو يميًنا
أدوات التحكم في المكنسة - صمام تحكم بذراع تحكم مفرد مع ضغط منخفض

قابل للتعديل وموضع تعويم

سعة الخزان الهيدروليكي - ٢٧ جالون أمريكي مع مصفاة شفط شبكية

(PSI) ضغط التشغيل - ٣٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة
سعة المضخة - ٢٦ جالونًا في الدقيقة عند ٢٤٠٠ دورة في الدقيقة

(الفلتر - عنصرين قابلين لالستبدال ١٠ ميكرون (شفط وإرجاع
سعة الوقود - ٢٧ جالون أمريكي

المحور األمامي - يتأرجح للخدمة الشاقة مع فرامل قرصية

للخدمة الشاقة مع فرامل أسطوانية Dana المحور الخلفي - نوع شاحنة

العجالت - 6 × 16 - 6 برغي عىل 5 1/2 مركز

.E نطاق الحمل LT225X75X 16 - اإلطارات
التوجيه - التوجيه المعزز من النوع المداري

ISO 6683 مقعد مبطن مع مسند للذراع وأحزمة أمان متوافقة مع
SAE J-1128 تتوافق األسالك الكهربائية المتقاطعة مع معيار
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 لوقوف السيارات مع إضاءة جذابة ، بوق المرور

ناقل الحركة - مضخة هيدروستاتيكية ومحرك مقترن بعلبة تروس ذات سرعتين مع

تغيير محايد للسحب. سرعة منخفضة 13 ميال في الساعة ، سرعة عالية 34 ميال

في الساعة

منظف الهواء - نوع دونالدسون ثنائي العناصر مع منظف أولي

RCT-350 2.8 Turbocharged Cummins Diesel, 85 HP @2500-Tier 3 
:خيارات طراز المحرك

نظام رش مياه 150 جالون مع خزان پولي

عجلة قيادة قابلة لإلمالة والتصغير

(قدم مكشطة بليد (كما في الصورة 1/2 7

مظلة للزجاج األمامي

مجموعة الضوء - إشارات االنعطاف وأضواء التحذير ومصابيح الهالوجين

األمامية والمصابيح الخلفية

مصابيح العمل - جانبية وخلفية

منارة العنبر

Sy-Klone أو Turbo II المنظف األولي
تمديد مكدس منظف الهواء

(إطار احتياطي مع حامل (كما في الصورة

الكابينة المغلقة مع زجاج أمان ومساحة
تكييف هواء مضغوط

ممسحة الزجاج الخلفي

منظف الزجاج األمامي - األمامي والخلفي

مقياس درجة الحرارة الهيدروليكية

وصلة جر مع سالسل أمان - تتوفر فرامل تصاعدية

مقعد التعليق

نظام إنذار صوتي للمحرك

بولي أنبوب مكنسة "96

تحكم يدوي هيدروستاتيكي

المحور الخلفي للخدمة الشاقة

فرشاة رصيف و مزراب

نظام اغالق المحرك اآلمن

كتلة سخان ومزيل الصقيع

AM / FM ستيريو

فرشاة متغيرة السرعة

صمام حد الضغط السفلي

خزان وقود ٤١ جالون

معلقة حارس الصخور

مكنسة جانبية

All 350's come with

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.

Your 350 could come with

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

ISO3471 هيكل االنقالب المعتمد والمظلة يتوافق مع
اإلطار الرئيسي - قنوات ملحومة بالكامل مقاس 6 بوصات

فوالذ إنشائي ثقيل مع مجمعات عند نقاط اإلجهاد

أنبوب مستطيل 6 بوصة - مصدات أمامية وخلفية

المصدات األمامية هي معدات ثابته في بعض التكوينات

.الوزن (الوحدة القياسية) - 5،500 رطل
الطول اإلجمالي - 14 قدًما و 4 بوصات

العرض اإلجمالي للنقل - ٨ قدًما و٢ بوصات


