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BB55

BENCHMARK I BRANCHEN
Bro BB55 är en flakbil som är anpassad för bärgning av personbilar.
BB55 har en eftertraktad design och har blivit en benchmark
i branschen för personbilsbärgare och är en byggnation som
konkurrenterna tittar på. Skåpsinredningen görs helt enligt kundens
önskemål och är även den en populär byggnation att komplettera
tungbärgningen med.
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Övrigt

BB55
Lyftförmåga:
5 ton
Lyfthöjd cirka:
1m
Typ:			Flakbärgare
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Teknisk information
Chassi

Hjälpram och tippram

Lämpligt chassi bör ha 16-20 tons totalvikt, hjulbas
5,0 m, luftfjädring fram och bak, lågprofildäck för
bättre lastvinkel och kraftuttag för direktmonterad
pump. Utväxling ca 1:1,3.

Bärgningsaggregatets hjälpram är tillverkad av
fyrkantsprofil. Tippramen är försedd med utbytbara
glidplattor. Påbyggnaden monteras på chassit
enligt lastvagnstillverkarens anvisningar.

Flak
BB 9111

Flakkonstruktionen är rak. Glidprofil och
flakyta är tillverkade av extra höghållfast stål.
Kantprofilen är tillverkad av rostfritt stål för att
förhindra korrosion runt surrningshålen. Flaket är
hydrauliskt av- och påskjutbart för att underlätta
avlastning och pålastning av fordon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bredd 2,5 m
Längd vid hjulbas 4,6 m och kort hytt ca ca
5,7 m
Flaket förskjuts med en hydraulcylinder
Tippfunktionen sker automatiskt via
överströmningsventiler
Fästpunkter för däckspännare längs
flaksidorna
Tre uttag för brytrulle i flakets bakkant
Stödrullar i flakets bakkant
Framstam enligt TSVs norm. Separat
artikelnummer för framstam: BB9126
Fotsteg och handtag i plast på båda sidor
vid framstam

Lyftaggregat
BB 9110

Aggregatet är tillverkat av extra höghållfast stål
och manövreras hydrauliskt från manöverskåp.
Det är försett med två separat manövrerade
stödben med pilotstyrda backventiler.
Stödbenen är brett placerade och försedda med
tandad markplatta. Dubbla lyftcylindrar med
over-center ventiler. Kraftig vikboms¬cylinder
med en tiltkraft motsvarande 1 200 kg i
grillen (innersta läget). Bärgningsarmen är
låsbar i tre lä¬gen och försedd med ett lyftok.
Svåråtkomliga smörjpunkter är framdragna till
mer servicevänlig plats. Total utskjutslängd 425
mm.

BB 9153

Ingående delar sandblästras, grundmålas och
slutlackeras runtom för maximalt rostskydd.
Utskjutsdelarna och lyftoket är kromaterade.

BB 9116

Efter lackering återmonteras delarna på chassit.
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Förvaringsutrymmen

Elektriskt system

BB 9121

BB 9115

Skåpen är tillverkade av 3 mm kallvalsad rostfri
plåt och har minst fyra separata utrymmen, varav
ett är för manöverventilen. Skåpen är låsbara,
har innerbelysning och är förberedda för de
standardverktyg som ingår i byggnationen.
Inredning och verktygshållare är tillverkade i
rost¬fritt stål. Dörrarna är tillverkade i rostfritt
stål, gummitätade och har röda reflexer
invändigt.

BB 9011

Samtliga lås är rostfria och har nyckellock.

Flakvinsch
BB 9120

En planetväxelvinsch med dragkraft 3,8 ton är
monterad på flaket. Brytrullar nära lintrumman.
Lintrumman är pneumatiskt frikopplingsbar.
Linans diameter 10 mm och längd 30 m med en
brottlast på 5 940 kp.

Ramvinsch
BB 9117

Den andra vinschen har en dragkraft på 6.0
ton och är monterad i chassiramen. Brytrullar
i aggregatets bak¬kant. Lintrumman är
pneumatiskt frikopplingsbar. Linans diameter 13
mm och längd 30 m med en brottlast på 11 900
kp.

Alla elektriska ledningar är skyddade mot yttre
påverkan enligt skyddsnorm IP50 (DIN40050).
Elsystemet är kopplat över säkringar och reläer
som är placerade i hytt. Original strömställare för
påbyggnaden i hytt. Aggregatet är utrustat med
en timräknare som anger tiden för aggregatets
användningstid. Vinscharnas frikoppling
fungerar endast med kraftuttaget tillslaget.
Sidomarkeringsljus enligt lagkrav.
BAKPARTI
•
•
•
•
•
•

Två bakljus, infällda
Två reflexer
Två positionsbelysning ”gummiklubba”. Art
nr:24162
Två arbetsljus, infällda. Art nr: 26163
En 15 polig släpvagnskontakt inkl. 12/24
volts adapter
Nummerskylt med belysning vänster bak.
Art nr: 24620

FRAMSTAM
•
•
•

Fyra arbetsljus. Art nr: 26163
Två röda positionsljus högsta punkt
framstam. Pro Slim. Art nr: 24152
6 stycken krokar för kätting

BB 9069

En ljusskylt, 2340mm bred, är monterad på
framstammen med fyra roterande ljus och
mellandel för reklamtext. Art nr: 21287
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Hydraulsystem

Standardutrustning

BB 9114

BB 9122

•
•
•
•
•
•

Hydraultank, volym ca 75 l
Hydraulrör, elektrolytiskt förzinkade DIN
2391/C
Sug- och returslang med inbäddad
stålspiral SAE 100/R4
Högtrycksslangar med pressade
kopplingar och två stålinlägg SAE
100/2RL-R9R
Högtrycksfilter 10 Hm
Returfilter 10 Hm

BB 9021

Hydraulpump av axialkolvtyp med
nödstoppfunktion max 400 bar

BB 9128

Ventilkonsol (med manöverenhet) är som
standard monterad på höger sida i bakre
skåpsutrymmet.

Manövrering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huvudvinsch in/ut
Flak in/ut
Tipp upp/ner
Lyftbom upp/ner
Vikbom arbets- och transportläge
Utskjutsbom in/ut
Vänster stödben upp/ner
Höger stödben upp/ner
Ramvinsch in/ut

Följande verktyg och tillbehör ingår i
standardutrustningssatsen
Ett par stoppklossar,
justerbara och låsbara

BB4000A och
BB4000B

Startuttag, 24 volt med
startkablar 7m inkl.
förlängningskabel 5m
12 volts startbooster
med laddning
Bogserdrag med tre
sprintar och 50/60
dragkula, kromaterade

BB3529R

Ett par klykor

3.04.0016

Luftvinda, 3/8”

BB9080

Däckspännare, 8 st

M144302

Spännbandsupprullare

M165121

Brytrulle för
sidovinschning,
kromaterad

4.04.0227

Lyftok, axiallagrat

BB2081

Delbara
personbilsgrillhalvor,
kromaterade

BB4806

Ett par klykhållare, låga,
kromaterade

3.04.0128

Ett par klykhållare, höga,
kromaterade

3.01.0126

Dragstång, DIN 40/40,
placerad i hjälpram,
kromaterad

BB4615

Spade, spett, kvast och
upphängningskrokar för
kätting m m, placerade
på framstam
Säkerhetskätting, 2 st.

I-GG-GG-7/8-8-18
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Övrigt
BB 9035 & BB 9142
•
•
•

När hela påbyggnaden slutligen
är färdigställd och lackerad görs
slutmonteringen
Duomatic, om chassi förberett för detta
Vägning och besiktning i Sverige
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Chassi

Flak

BB 9014

BB 9062

BB 9045

BB 9113

Takbåge

Toppbåge

BB 9046

Frontskydd Off Road

BB 9052

Frontvikt
En frontvikt är det effektivaste sättet att
erhålla maximal lyftkapacitet vid hög tillåten
framaxellast.
Chassiutformningen och tillgången till lämpliga
fästpunkter begränsar ofta storleken på vikten till
ca 750 kg.

BB 9056
Flyttning tankar

Ljusramp, höj- och sänkbar

Övervåning 5 ton i kombination med BB9112

BB 9123

Skåpfack, vänster framstam

BB 9124

Skåpfack, höger framstam

BB 9125

Fast framstam (ej möjlig med övervåning)

BB 9126

Rostfri framstam

BB 9134

Galler framstam

BB 9148

Näthylla
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Aggregat
BB 9043
Bogserdragsfäste på vikbom

BB 9102
Dragbalk för släpvagnskoppling

Förvaringsutrymmen
utvändigt
BB 9002

Centrallås pneumatiskt

BB 9012

Stångregellås

BB 9148

Centrallås elektriskt

BB 9130

Rostfria skåp
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Förvaringsutrymmen
invändigt
BB 9081

Luftvinda, 1/2”, 15 m För anslutning till det
bärgade fordonets tryckluftssystem alternativt
för luftverktyg. En luftvinda med automatisk
kabelupprullning, 15 m, 1/2” slang. Luftvindan
monteras bak i skåpet och kabeln dras genom
det bakre karosseriskåpet.

BB 9082
Slangvinda för syrgas/acetylen

BB 9083

Kabelvinda Kabelvinda med 25 m kabel för
påhängsskylt. Montering bak i skåp.

BB 9093

Skåpvärme Ett värmepaket, som värms av
motorns kylvatten, monteras i främre delen
av karosseriskåpet, ett på varje sida. Den
inbyggda elektriska fläkten cirkulerar varmluften,
ventilationshål i skåpet.

BB 9161

Lådhurtsar i skåp

BB 9177

Verktygstavla, dörr eller vägg

BB 9179

Balkonglåda

BB 9184

Extra krokrad

Vinschar
BB 9118

Hydrauliskt sidoförskjutbar vinsch

BB 9059

Sepson 6 ton frontvinsch, H60P
•

Inbyggd frontvinsch, 6 tons kapacitet,
inklusive kabelstyrning, 5 m kabel.

Specifikation:
Linhastighet, innersta varvet
10 m/min
Linhastighet, yttersta varvet
16 m/min
Linans längd
30 m
Linans diameter
14 mm

BB 9127

Hydrauliskt sidoförskjutbar vinsch
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Elsystem

Radiostyrning

BB 9154

BB 9007

Blixtljus, ett par i LED, strömbrytare i hytt.

BB 9084

Extraljus LED, sats om 4 st. 4 st. extraljus.
Strömbrytare i hytt.

BB 9086

Stödben från Hytt

BB 9089

LED arbetsljus, ett par Arbetsbelysning.
Strömbrytare i hytt.

BB 9094

Ljusskylt LED 1740mm

BB 9095

Extra roterande varningsljus Roterande
varningsljus, 2 st. lampor. Strömbrytare i hytt.

BB 9163

Arbetsljus LED extra, ett par

BB 9165

Backkamera med 7” skärm, 2st visirkameror, 2st
kablar.

Teleradio, 20 kanaler

BB 9073

Radiostyrning, proportional Linus Radiostyrning
med 12 proportionalstyrningskanaler och 4 on/
off kanaler. Medger styrning av 6 hydrauliska och
4 elektriska funktioner.

12

Hydraulsystem

Lackering

BB 9063

BB 9164

Hydraulpump-dubbel

BB 9075

Hydrauluttag Hydrauluttaget är monterat
på skåpens bakstam, på samma sida som
hydraulpaketet. OBS - kontrollera före inkoppling
vilken olja den externa hydrauliken har standard i vårt hydraulsystem är mineralolja.
•
•
•

Tryck- och returanslutning med ¾”
snabbkopplingar.
Tryck 175 bar. Inbyggd överströmningsventil.
Hydrauluttaget är kopplat till
manöverenheten

Lackering, påbyggnad

BB 9098

Lackering, kulörtillägg aggregat

BB 9100

Lackering, frontvikt / frontvinsch

BB 9101

Lackering, hel hytt klarlackering

BB 9104

Lackering, tillägg metallic skåp

BB 9131
BB 9092

Motorkraftuttag, monteringssats

BB 9129

Manöverpaket vänster sida

Polerade rostfria kantlinor

BB 9143

Polerade rostfria kantlinor

BB 9151

Lackering, kulörtillägg skåp

BB 9155

Lackering, kulörtillägg hytt

BB 9156

Lackering, hela hytten, en kulör

BB 9157

Lackering, plastdetaljer hytt

BB 9158

Lackering, randning front

BB 9159

Lackering, randning bak

BB 9188

Lackering, sido-/takluftriktare

BB 9189

Lackering, nav, per st.
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Övrigt
BB 9085

Kranmontage

BB 9106

Eftermontage Montering av utrustning efter
besiktning.

BRO BÄRGNINGSBYGGEN AB
Hjälmarsnäsvägen
Gustavsviks Industriområde
681 95 Kristinehamn
Sverige
Telefon: 0550 - 156 60

