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Wersja

Wywrotki ze skrzynią nieckową i przyczepy zakładane 
hakowo dla rolnictwa,przemieszczania ziemi, 

budowy krajobrazów i przemysłu.

Akcesoria i dołączane części dla koparek,
ładowarek kołowych i dźwigów.

      Modyfikacje i komponenty dla koparek, 
ładowarek kołowych, wywrotek ze skrzynią nieckową

 i maszyn budowlanych

Chwytaki do załadunku na budowach, w gospodarce odpadami,
pracach ziemnych i wykopach, recyklingu i przemyśle

Konstrukcje stalowe specyficzne dla klienta
dla Oshore, Offshore i przemysłu
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Kompetentne. Niezawodne.

Wywrotka kompaktowa

10 ton ładowności



• Dotyczy konstrukcji i komponentów 
produkowanych przez BECO.

• Godziny/wkład nieograniczony.
• Zapytaj swojego dealera BECO o obo-

wiązujące warunki gwarancyjne.

5 lat gwarancji
Maksymalna pewność

Informacje Techniczne

Informacje dodatkowe 

Opcje

Mądrzy przedsiębiorcy, liczą na BECO
BREVIS, wywrotkę do przewozu ziemi

Maksymalna wydajność w każdych warunkach

Minimalne koszty eksploatacyjne

Maksymalna żywotność

Maksymalne bezpieczeństwo i 5 lat gwarancji BECO

Przedstawione wersje i warianty mogą 
różnić się w zależności od wymogów 
prawnych w danym kraju.W celu uzys-
kania szczegółowych informacji należy 
skontaktować się z dostawcą.

Zadzwoń: +31 (0)347-323100 Zobacz: www.beco-vianen.com

Wszechstronny dyszel Wysokiej jakości
skrzynia ładunkowa 

Siłownik wywrotki
z pierścieniem kardana Hydrauliczna tylna klapaRama

Solidnie wykonana tylna klapa hy-
draliczna o obustronnym działaniu 
wyposażona w smarowane trzpienie 
zawiasów dla długiej żywotności. Op-
cjonalnie mozliwe są drzwi podwójne 
otwierane na boki.

Rama zbudowana jest z zamkniętego 
profilu prostokątnego, dzięki temu jest 
bardzo solidna i odporna na skręcanie. 
Wszystkie inne części ramy BREVIS 
są również całkowicie spawane.

Siłownik teleskopowy zawieszony jest 
w pierścieniu kardana osadzonym 
na ramie, aby minimalizować boczne 
przeciążenia, jeśli doszłoby do uszkod-
zenia węża hydraulicznego, siłownik jest 
wyposażony w zawór zabezpieczający.

Nowoczesny projekt skrzyni ładunko-
wej bez kłonic zbudowany w całości 
z materiałów o wysokiej odporności 
na ścieranie, ściany boczne 4 mm, 
podłoga 6 mm.  Skrzynia jest również 
wyposażona w demontowalne błotniki.

Smukły dyszel z regulacją wyskości 
wyposażony w stopę hydrauliczną 
połączoną z głównym układem hydrau-
licznym. Dyszel wyposażony jest w 
zaczep obrotowy i prowadnice do węży 
hydraulicznych.

Tandem wahadłowy
Tandem wahadłowy BECO z mostem z 
ekscentrycznym mostem wyposażony 
jest w osie ADR. Osie te charaktery-
zuje możliwość przenoszenia dużych 
obciążeń i wydajne hamulce o płynnym 
działaniu.

KIP.A.100 Standard

KIP.B.100 Zaczep kulowy K80 

KIP.B.110 Zestaw błotników z tworzywa na przód lub tył 

KIP.B.150 Skrzynia narzędziowa z tworzywa 600 x 500 x 400 mm montowana na ramie

KIP.D.100 Belki z twardego drewna wysokość 50 mm na skrzyni 

KIP.D.430 Podwójne drzwi tylnej klapy hydraulicznej, obsługiwany ręcznie podwójny zatrzask hakowy

KIP.D.470 Przednia nadstawka na skrzyni

KIP.G.100 Hamulce pneumatyczne, system dwuprzewodowy, ręcznie ustawiana 3 stopniowa

 siła hamowania

KIP.H.120 Reflektory robocze (LED), dwie sztuki

KIP.H.200 Gniazdo 7 biegunowe w tylniej części ramy dla drugiej przyczepy

KIP.K.100 Ramka tablicy rejestracyjnej z oświetleniem

KIP.K.120 Sygnalizacja dzwiękowa cofania

KIP.M.150 Swiadectwo TUV 40km/h

Belki z twardego drewna

KIP.D.100

Zaczep kulowy K80

KIP.B.100

Podwyższana przednia

KIP.D.470

Ładowność 10.000 kg

Skrzynia 4.100 x 2.050 x 500 mm

Pojemność 4,2 m³ wody

 6,6 m³ SAE 1:1,5

Siłownik 13,5 litra

Zawieszenie tandem wahadłowy

Korpus osi 90 x 90 mm

Producent ADR

Hamulce 300 x 135 mm

Śruby kół 8 x M20

Opony 500/50R17

- Spawy na całej długości.

- Rozstaw kół 1.650 mm.

- Kąt wywrotu 60 stopni.

- Zawieszenie dolne.

- Całe oświelenie w technologii LED.

- Możliwe różne opcje wyposażenia.

- Całkowicie piaskowane i malowane.

- 2 komponentowy system powłoki lakierniczej.

Kompetentne & niezawodne: to BECO
Wywrotki BECO są liderem jeśli chodzi o przewóz ziemi i 
transport w rolnictwie w najszerszym znaczeniu tego sło-
wa. W BECO rozumiemy, że nasze wywrotki są ważną 
częścią procesu logistycznego Naszych klientów.
Dlatego utrzymujemy, zarówno w czasie rozwoju jak i w 
czasie użytkowania bliski kontakt z naszymi dealerami i 
użytkownikami końcowymi.W ten sposób pozostajemy 
wierni naszym pomysłom: BECO rozwija wywrotki przez 
praktykę, dla praktyków. Robimy to już przez ponad 40 
lat, dla pełnego zadowolenia Naszych klientów na całym 
świecie.

Na podstawach naszej filozofii opracowaliśmy 2- osiową 
wywrotkę: BREVIS 100. Jest ona, jak Nasze wszystkie 
wywrotki, zbudowana z wytrzymałych elementów i o bard-
zo trwałym charakterze.
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To gwarantuje maksymalną wydajność, minimalne koszty 
eksploatacyjne i bardzo długą żywotność.

Przekonaj się. Oto fakty.
W tej broszurze znajdziesz najważniejsze fakty, po krótce 
pokazujemy tajniki naszej wywrotki BREVIS 100. Doświ-
adcz różnicy, a dojdziesz do wniosku, że wywrotka BECO 
BREVIS to najlepszy wybór.

2 3 4 5 6

© 2018 BV Beco. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Formy kształtowe i specyfikacje techniczne dla produktów pokazanych w niniejszej 
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