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Minidumper dodatna oprema povečuje vsestranskost stroja, omogoča prevoze raznih 
materialov velike teže in raztovarjanje v kontejnerje.

Pri tem modelu so vkombinirani robusten dizajn in visoki varnostni standardi. 

BMD je na voljo s štirimi opcijami dodatne opreme: nosilna plošča brez stranic, rampa za 
raztovarjanje, mehka kolesa z manjšim pritiskom na podlago, vlečna kljuka.

BelleGroup Prevažanje...
Belle Group nudi svoj BMD motorizirani mini dumper s pogonom na vsa štiri 
kolesa, za katerim se hodi. Primeren je za prevažanje gradbenega materiala.
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BMD01 BMD300  Honda 
 134 300 716 925 1588 155

6  134 300 987 925 1588 159
 

  Moč  Hitrost  Kapaciteta Kapaciteta Dimenzije  Teža
Ref Model motorja         gibanja (litri) (kg) (mm) 

Bencin 6
 

Mehkejše gume GXV160 - 5.5 / 4
Pribor p28

 Večnamenske gume GXV160 - 5.5 / 4

BMD01T BMD300  Honda Bencin 

 

Mehkejše gume za občutljiva tla

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

BMD motoriziran mini dumper je dizajniran za transport z večjo 
prilagodljivostjo in sposobnostjo manevriranja. Lahko se prilagodi vsem 
vrstam tovora na kakršnemkoli terenu za različna dela v gradbeništvu, 
planiranju zemljišč in poljedelska dela.

PREDNOSTI
•  Zaradi močnega in čvrstega dizajna ter mehanizma  za raztovarjanje,  
   lahko BMD prevaža teže do 300kg z enostavnim upravljanjem in          
   kontrolo
•  Zmožnost premagovanja naklonov do 38%
•  Pogon na štiri kolesa z možnostjo dodatnega srednjega kolesa
•  Pogon na 2 ali 4 kolesa
•  Idealen za majhne prostore, njegove dimenzije omogočajo prehod 
   skozi vrata in ozke prehode
•  Enostavno gibanje pri obračanju in na klančini
•  Menjalnik je opremljen s štirimi prestavami za naprej in eno vzvratno
•  Kolesa imajo disk zavore
•  4x večnamenske pnevmatike
•  Hitrejši in prilagodljivejši kot dumperji na gosenicah
•  Tovorna rampa na voljo kot dodatna oprema, je zložljiva in               
    prenosna

  
(kg)      (KS / kW) (km/h)   Š V D

BelleGroup Minidumper BMD 
Mini dumper - motoriziran, s pogonom na vsa štiri kolesa 
za katerim se hodi in upravlja.
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Minidumper BMD

Pribor  p 28

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Mini dumper - motoriziran, s pogonom na vsa štiri 
kolesa za katerim se hodi in upravlja.
BMD Minidumper je bil podvržen intenzivnim testom vzdžljivosti v podjetju 
za inženirsko testiranje Belle Group.

PREDNOSTI
• Visoko kvalitetne komponente ki ustrezajo najnovejšim 
standardom
•  Dizajniran po zadnjih evropskih standardih za zdravje in varnost 
pri delu
•  Enostaven za upravljanje in servisiranje
•  Motor je postavljen tako, da je mogoč enostaven dostop in servis.
HONDA industrijski motor GXV160 / 5.5 KS je narejen po zadnjih 
standardih proti onesnaževanju okolja
•  Opremljen je s parkirno disk zavoro za popolno varnost 
uporabnika
•  Centralno kolo vklaplja pogon na 4 kolesa, kadar je stroj 
podvržen težkemu bremenu
•  Nizek položaj raztovarjanja omogoča hitro raztovarjanje brez 
napora in utruditve uporabnika
•  Vsa štiri kolesa so identična in enostavno zamenljiva
•  Nameščeni dodatni ležaji za nosilno os in ojačano ploščo
•  Spodnja zaščitna plošča, ki preprečuje poškodbe od kamnov
•  Nezahtevno vzdrževanje

BelleGroup
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MINIDUMPER

Minidumper - Pribor

OPD/01/DIO                                Nosilna plošča brez stranic
OPD/02/DIO                              Rampa
OPD/05/DIO                                Mehke pnevmatike
OPD/06/DIO                             Vlečna kljuka

BelleGroup

Vlečna kljuka

Mehkejša kolesa za občutljiva tla

Zložljiva in lahko prenosljiva rampa

Nosilna plošča za tlakovce in vreče cementa


