
Kontrolpanel
Styr nemt alle funktioner takket 
være det intuitive kontrolpanel.

Arbejdslampe og rotorblink*
Hold dig sikker, selv i mørke med 
den kraftige lampe og rotorblink.

Værktøjsbakke*
Opbevar dit værktøj på bakken, 
og tag dem med, hvor end du går.

Dækselkrogholder*
Hold dine dækselkroge klar til 
brug i den praktiske holder.

Dimensioner og vægt
Længde 2.313 mm
Bredde 830 mm
Højde 1.628 mm
Sporbredde 76 - 106 cm
Vægt 850 kg
Stigning Max 25° 

Slangetromle
Hydraulisk betjent 0 - 4 km/t
Manuelt betjent Frit løbs funktion
Slangestørrelse (option 1) 1” 200 m
Slangestørrelse (option 2) 5/4” 150 m
Stigninger Ja, med støtteben

Motor
Model Honda
Hestekræfter 11,7 HK
Brændstof Benzin
Gearkasse 2-trins
Starter Elektrisk
Oliekøler Ja

Undervogn
Model Hinowa
Gummibælte, justerbar 76 - 106 cm
Motordreven Remtrukket
Justerbar Ja

Maling
Farve Rød og mørk grå, som vist på billeder
Maling  Korrosionsklasse C3, 100-120 μm

Bucher Remote Reel

Gå off-road og nå derhen, hvor slamsugeren ikke kan

*Option



Bucher Municipal
Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk
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Takket være det enkle og det funktionel-
le design af slangetromlen, kan du nyde 
en let opstart og præcis manøvrering. 

Hurtigt i gang
Bucher Remote Reel kobles hurtigt og 
nemt på det eksisterende anlæg.

Undgå at udskyde en arbejdsdag på 
grund af svær tilgængelighed. Til-
slut Bucher Remote Reel direkte til 
dit slamsugeranlæg enkel, hurtig og 
problemfrit.

Én mand
Teknologien sikrer, at anlægget kan 
betjenes af bare én operatør.

En operatør platform er placeret ba-
gest på Bucher Remote Reel. Den er 
udstyret med let betjening og intuitive 
betjenings-håndtag. 

Sikker og pålidelig
Gennemtestet og baseret på teknologi, 
der højner sikkerhed og effektivitet.

Kompakt og robust design giver en 
sikker betjening og adgang til ujævne 
overflader som marker og trapper.

Slangetromle
Vælg mellem 1” 200 m eller 5/4 “ 150 m 
spuleslange. 

Adgang til vanskelige spuleopgaver
Ud over marken eller ned ad kælder- 
trappen? Ikke et problem.

Bucher Remote Reel er en lille, men 
kraftig og alsidig maskine designet til 
at arbejde i svært tilgængeligt terræn, 
hvor slamsugeren normalt ikke kan nå.

Justerbar understel
Højner sikkerheden på strækninger, der 
er svært fremkommelige.

Undervognens justerbare bredde giver 
en sikrere, mere stabil manøvrering i de 
områder, hvor en almindelig slamsuger 
ikke kan komme igennem.

Service over hele verden
Bygget på standard moduler, der 
giver dig hurtig og nem adgang til 
reservedele.

Modulerne er monteret på et remtruk-
ket understel fra en kendt leverandør, 
for at lette service og gøre det nemme-
re at finde reservedele.

Kontrolpanel
Styr blandt andet slangetromlen 
samt hastigheden og bredden på 
understellet.

*Tilbehør
Tilbehøret er det ideelle setup til at ud-
føre et job med alle de basale værktøjer, 
du har brug for på marken.
 – En arbejdslampe
 – Et rotorblink
 – En værktøjsbakke
 – En holder til dækselkrog

Det intuitive kontrolpanel samt det  
praktiske tilbehør muliggør en lettere 
betjening af Bucher Remote Reel ude  
på marken.

Kontakt os gerne for mere information. 
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