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BRO STARKE

MARKNADSLEDAREN INOM 
TUNG BÄRGNING

Bro Starke är vårt fl aggskepp i sortimentet. Bro Starke är 
marknadsledande inom tung bärgning och en av de mest innovativa 
och designade tungbärgare som fi nns i världen.Bro Starke 
symboliserar Bro Bärgningsbyggen AB ute på marknaden i Sverige och 
utomlands och står för hög kvalitet, hållbarhet och väl genomtänkta 
lösningar som underlättar vardagen för bärgarna.

Bro Starke skräddarsys helt enligt kundens önskemål för att ge kunden 
det optimala verktyget för bärgning. Bro Starke är även en av de 
absolut lättaste tungbärgarna i världen vilket gör att nyttolasten blir 
optimal.
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Chassi
Lämpligt chassi är en frambyggd lastbil med 
tre eller fyra axlar, hjulbas minimum 4,7 m, tre 
axlar med minimum 8 tons framaxel, vertikalt 
avgassystem och ett kraftuttag för direktmonterad 
pump. Utväxling cirka 1:1,3.

Bärgningsaggregat 
BB 9010

Aggregatet, tillverkat av extra höghållfast stål (Re 
640-700 mm²), är fullt hydrauliskt och består av: 

• en hjälpram
• två stödben
• en lyftbom med två dubbelverkande 

teleskopiska cylindrar (tre steg)
• en vikbom med tiltfunktion

BB 9041
Bärgningsaggregatet med ingående delar 
sandblästras, grundmålas svart (Ral 9005) 
och slutlackeras för maximalt rostskydd. 
Svåråtkomliga smörjpunkter är framdragna 
till mer servicevänlig plats. Utskjutsdelarna är 
kromaterade.

BB 9015
Efter lackering av aggregatet återmonteras 
delarna på chassit.

Hjälpram 
Bärgningsaggregatet är monterat på en hjälpram 
av fyrkantsprofil.Påbyggnaden monteras på chassi 
enligt lastvagnstillverkarens anvisningar.

Stödben 
Stödbenen är tillverkade av extra höghållfast 
material med breda tandade plattor för optimala 
mothållsegenskaper. Integrerade vikbara 
markskyddsplattor ingår. Stödbenen manövreras 
separat, hydrauliskt. 

Lyftbom
Lyftbommen är lagrad i bussningar tillverkade 
av komprimerat bronsmaterial, vilket ger en lång 
livslängd. Vinschlinan löper genom lyftbommen 
i en svängbar styrning med stor linskiva. 
Lyftbommen påverkas av två dubbelverkande 
teleskopiska cylindrar (tre steg).

Teknisk information
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Vikbom med tiltfunktion
Vikbommen är lagrad längst bak i lyftbommen och 
ställs in i önskat arbetsläge eller transportläge med 
en kraftig hydraulcylinder (tilt). Tiltfunktionen gör 
det möjligt att upp till ca 1,2 m arbetshöjd ställa 
in vikbommen i horisontellt läge. Man får härmed 
inga onödiga påkänningar i vare sig aggregat 
eller det bärgade objektet. Tiltfunktionen gör 
aggregatet ännu bättre till att bärga t.ex. bussar då 
man kan hålla vikbommen i horisontellt läge tills 
man uppnått rätt arbetsläge. Tiltfunktionen har i 
horisontellt ge samma kapacitet som aggregatets 
lyftbom

Bärgningsarm 2 x 750 mm 

BB 9017
I vikbommen fi nns en teleskoperande 
bärgningsarm monterad (2x750mm) som 
manövreras med tre parallellmonterade 
hydraulcylindrar. Detta ger en ytterst jämn 
och säker rörelse. Bärgningsarmen kan låsas 
med pneumatiska lås i åtta olika lägen. Ytterst 
på bärgningsarmen fi nns ett axiallagrat lyftok 
monterat.

Förvaringsutrymmen

BB9034 
Skåpen är tillverkade av 3 mm rostfri plåt 
och har minst åtta separata utrymmen, 
varav fyra med stora dörrar. Skåpsidorna 
utformas med hänsyn till kundens önskemål, 
maximal lastförmåga, chassiutformning, 
yttre utseende och de lagkrav som gäller. 
Skåpen har innerbelysning och är inredda 
med vårt fl exsystem för de standardverktyg 
som ingår i byggnationen. Flexsystemet 
gör det mycket enkelt att fl ytta om 
verktygen samt att bygga ut med fl er 
upphängningsanordningar för verktyg utan 
att svetsa. Dörrarna är utförda i rostfritt 
stål, gummitätade och invändigt försedda 
med röda refl exer. Gångjärnen är i rostfritt 
material och försedda med smörjnipplar.

BB 9012
Skåpen är låsbara med kraftiga stångregellås 
på de höga dörrarna.

BB 9011
De mindre dörrarna har rostfria klaffl  ås. 
Samtliga lås är försedda med nyckellock.

BB 9056
För att erhålla maximalt skåputrymme är det 
ibland nödvändigt att fl ytta bränsletankar 
och lufttankar från chassiramen upp på 
hjälpramen eller till annan lämplig plats. 
Beroende på chassityp, tankplaceringar, 
byggnationstyp m.m. rekommenderar vi 
bästa alternativ
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Vinsch  
BB9037 

Standardvinsch är Sepsons H300G, specifi kation 
enligt nedan:

• Kuggväxelvinsch.
• Pneumatiskt manövrerad frikoppling av 

lintrumman.
• Hydraulisk fj ädertrycksbroms stoppar 

linan i vilket läge som helst, även vid full 
belastning.

• Vinschen har automatisk 
hastighetsreglering. Nerväxling när 
dragkraften överstiger ca 3 ton.

• Styrning från bakre manöverenheten.

Elektriskt system MPC
BB 9016

Hela byggnationens elsystem är skilt från 
chassiet. Alla elektriska ledningar är skyddade 
mot yttre påverkan enligt skyddsnorm IP50 
(DIN 40050) och IEC144.MPC-centralen (multi-
point-control) är placerad i skåp mittemot 
hydraulventilens skåp baktill på bilen. Systemet 
är kopplat över säkringar och reläer med diod-
kontroll. Där byggnationen kräver manöver 
från hytt är samtliga manöverknappar i 
hytten chassitillverkarens original. Aggregatet 
är utrustat med timräknare som anger 
tiden för aggregatets användningstid. 
Frikopplingskontakter fungerar endast 
med kraftuttaget tillslaget. Två inbyggda 
sidomarkeringsljus på varje sida och två 
positionsljus. Broms- och bakljus, blinkers i bakre 
delen av byggnationen. Original bakbelysning 
monteras bak på skåpen.

• Två roterande ljus i bakre delen av 
byggnationen. Art nr: 22106

• Plats för registreringsskylt med belysning i 
bakre delen av byggnationen. Art nr: 24620

• Två arbetsljus i bakre delen av 
byggnationen. Art nr: 26163

• Fyra arbetsljus monterade på targan. Art nr: 
26163

• Två arbetsljus monterade på vardera sida av 
skåpen. Art nr: 26163

• Startuttag 24 V med startkablar 50 mm², 7 m 
inkl. 10 m förlängningskabel

• 12 volts startbooster med laddning
• Två röda positionsljus enligt lagkrav. Art nr: 

24152

Speci� kation:
 

Full dragkraft innersta varvet är 30 
ton (DIN 15020).
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 1  3,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, 
steg 1  5,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  8,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  13,0 m/min
Linans längd  
40 m
Linans diameter  
26 mm
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Hydraulsystem 

BB 9013
Hydraltank ca 200l

Hydraulrör DIN 2391/C
Sug- och returslang med 
inbäddad stålspiral

SAE 100/R4

Hydraulslangar med 
pressade kopplingar

SAE 100/R2T

Högtrycksfi lter 10µm

Returfi lter 10µm

Mineralolja.
 

BB 9021
Hydraulpump med 
nödstoppsfunktion, 
arbetstryck

300 bar

BB 9026
• Manöverenhet Danfoss PVG 32
• Enheten består av sex parallellkopplade 

sektioner med inbyggd 
överströmningsventil.

BB 9019
Ventilkonsol (med manöverenhet) är monterad 
på höger sida i bakre skåpsutrymmet.

Standardutrustning
BB 9033

Följande verktyg och tillbehör ingår i 
standardutrustningssatsen.

Ett par klykhållare, låg 3.04.0128

Ett par klykhållare, hög 3.04.0126

Fem par klykor 3.04.0006
3.04.0007 
3.04.0009
3.04.0619
4.04.0172

Bussgrillhalvor även för 
personbilar

BB 2216

Bogserdrag med tre 
sprintar och 50/60 
dragkula, kromaterade

BB3529R

Linskiva med sidorullar BB 2088

Semitrailer-koppling 2.04.0353B

Bogserstång, DIN 40/40 3.04.1144B

Sidostötta 4.04.0200

Reservhjulshållare 
med lyft, verktyg är 
kromaterade.

3.04.0218

Trailervinsch, 2st M275030

Ett par spännband till 
buss

2HIA65100

Ett par spännband till 
personbil

M144302

Kättingstropp, 2 st I-GG-GG-7/8-8-18

Spännbandsupprullare M165121

Spade, spett och kvast

         
      
 
 
   
  
  

  

Manövrering

• Huvudvinsch in /ut
• Lyftbom upp/ner
• Vikbom arbets- och transportläge
• Utskjutsbom in/ut
• Vänster stödben upp/ner
• Höger stödben upp/ner
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Övrigt
BB 9009

När hela påbyggnaden slutligen är färdigställd 
och lackerad görs slutmonteringen

BB 9035
• Duomatic, om chassi förberett för detta
• Vägning och besiktning i Sverige

Chassi
BB 9014

Trux takbåge
Trux takbåge i eloxerad (silver) aluminium.

BB 9045
Trux toppbåge
Trux toppbåge i eloxerad (silver) aluminium.

BB 9046
Trux frontskydd off road
Trux frontskydd off road i eloxerad (silver) 
aluminium, inkl. 2 st. klämfästen för extraljus.

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 9086
Manövrering från hytt (stödben)

BB 9099
Sandspridare, ett par



9

Aggregat
BB 9001

Bärgningsarm, 2 x 1 100 mm
Lämpligt chassi 4-axligt.

BB 9018
Bärgningsarm, 3 x 750 mm
Vid bärgning av bussar rekommenderar vi detta 
teleskoputskjut, 3 x 750 mm, på ett chassi med 
tre alternativt fyra axlar och en minsta hjulbas 
på 4,7 m. Invändigt fi nns två parallellmonterade 
hydraulcylindrar, max utskjutskraft är ca 12 ton, 
max hopdragningskraft ca 7,5 ton.

BB 9182
Utskjut i lyftbom 3,1 m

BB 9020
Manöverpaket vänster sida
Manöverpaketet monteras på vänster sida i 
stället för höger som är standard.

BB 9043
Bogserdragsfäste på vikbom
Bogserdrag monterat på undersidan av 
vikbommen. Fördelen är att släpet kommer 
närmare bärgningsbilen.

BB 9000
Motvikt bakom hytt, 2,5 ton
Motviktslåda bakom hytten uppbyggd av 
stålplattor till en vikt av 2,5 ton.

BB 9051
Motvikt bakom hytt, 1,5 ton
Motviktslåda bakom hytten uppbyggd av 
stålplattor till en vikt av 1,5 ton.

BB 9074
Dragbalk för släpvagnskoppling
En dragbalk av extra höghållfast stål (EHS) som 
alltid fi nns på plats och är lätt att svänga åt sidan 
när den inte används. Släpvagnskoppling ingår 
ej.

BB 9096
Lågt vajerutlopp
En lösning som medger ett mycket lågt utlopp 
för en av vinschlinorna, placerat på vikbommen.

BB 9097
Breddade stödben
Isärfl yttade stödben för bättre stabilitet.

BB 9183
Bakre snedställda stödben

BB 9186
Snedställda stödben bakom hytt
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Förvaringsutrymmen 
utvändigt
BB 9002

Centrallås pneumatiskt

BB 9057
Rostfria skåp, 3-axligt chassi

BB 9058
Rostfria skåp, 4-axligt chassi

BB 9178
Rostfria skåp, utöver grundutförande

BB 9044
Targabåge, stålplåt 
Targabågen är monterad bakom hytten. Sex 
arbetsljus ingår.

BB 9060
Targabåge, rostfri 
Targabågen enligt ovan finns också i rostfritt 
material.

BB 9062
Ljusramp höj- och sänkbar 
Hydrauliskt höj- och sänkbar ljusskylt, ca 1,5 
m vertikal rörelse, för att ytterligare förstärka 
synbarheten. Manövreras inifrån hytt. 
Varningslampa lyser när rampen är uppskjuten.

Förvaringsutrymmen 
invändigt
BB 9055

Verktygsskåp 
Ofta behövs ett skåp för diverse arbetsverktyg. 
Vårt verktygsskåp monteras, om ingen 
annan överenskommelse görs, i det största 
skåputrymmet.

• en arbetsbänk med skruvstäd
• en verktygstavla på skåpets innervägg
• två lådhurtsar i plåt med kullagrade lådor

BB 9070
Vattentank för handtvätt 
30 liters vattentank samt utdragen avtappning 
på dörren.

BB 9077
Bärgningsredskap 
Nedanstående verktyg och tillbehör ingår i 
bärgnings¬redskapssatsen. 

Bärgningsögla  3.04.0284

Kastblock, 40 ton 28.27.100

Lina med pressade 
öglor, 20 mm x 2,5 m

ZWS-108-2.5

Lina med pressade 
öglor, 16 mm x 2,5 m

ZWS-105-2.5

Två kättingar KLK 13, 
öglor & krokar, längd 
2,0 m

ZE-13-8-2.0

Två kättingar KLK 13 
med lastvagnskrokar 
och avkortningskrok, 
längd 3,0 m   
 

4.04.0285

Två förlängningslinor 
med öglor i båda ändar, 
20 mm x 15 m

ZWS-208-15.0

Två schacklar, kapacitet 
9,4 ton

007828390

Två schacklar, kapacitet 
7,5 ton

007828330

Två pallbockar, vardera 
5,0 ton

38260501
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En påhängsskylt med 
7,5 m kabel, att fästa på 
det bärgade fordonet

2XL 004 762 001

En förlängningskabel, 20 
m för påhängsskylt

BB 2559

    

BB 9080 
Luftvinda, 3/8”, 10 m
För anslutning till det bärgade fordonets 
tryckluftssystem. En luftvinda med automatisk 
kabelupprullning, 10 m, 3/8” slang. Luftvindan 
monteras bak i skåpet och kabeln dras genom 
det bakre karosseriskåpet.

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 9169
Hydraulisk panel kätting

BB 9170
Hydraulisk panel verktyg

BB 9171
Integrerad teleskopstege

BB 9177
Verktygstavla, dörr eller vägg

BB 9184
Extra krokrad

BB 9179
Balkonglåda i skåp, rostfri 
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Vinschar
Alternativ till standardvinchen (H300G) För 
den som vill ha en annan kapacitet kan vi erbjuda 
följande vinschar som alternativ till H300G, som är 
standardvinsch:

BB 9036
Sepson 35 ton vinsch, H350G
• Kuggväxelvinsch
• Hydraulisk fj ädertrycksbroms stoppar linan i 

vilket läge som helst, även vid full belastning
• Vinschen har automatisk 

2-hastighetsreglering. Nerväxling sker när 
dragkraften överstiger ca 3 ton.

• Styrning från bakre manöverenheten

BB 9038
Sepson 20 ton vinsch, H200P
• Planetväxelvinsch
• Pneumatisk, hydraulisk, manuell frikoppling 

av lintrumman
• Hydraulisk fj ädertrycksbroms stoppar linan i 

vilket läge som helst, även vid full belastning
• Automatisk 2-hastighetsreglering
• Tryckrulle

Speci� kation:
 

Full dragkraft innersta varvet är 35 
ton (DIN 15020).
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 1  6,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, 
steg 1  10,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  2,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  3,0 m/min
Linans längd  
40 m
Linans diameter  
26 mm

Speci� kation:
 

Full dragkraft innersta varvet är 20 
ton (DIN 15020).
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 1  3,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, 
steg 1  4,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  9,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  13,0 m/min
Linans längd  
40 m
Linans diameter  
24 mm
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BB 9059
Sepson 6 ton frontvinsch, H60P
Inbyggd frontvinsch, 6 tons kapacitet, inklusive 
kabelstyrning, 5 m kabel.

Speci� kation:
 

Linhastighet, innersta varvet 
10,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet  
16,0 m/min
Linans längd  
30 m
Linans diameter  
14 mm
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Andra vinsch
En extra vinsch kan monteras på lyftbommen, 
separat hydrauliskt manövrerad. Därigenom kan 
båda vinscharna användas samtidigt, med full 
dragkraft och oberoende av varandra.

Denna möjlighet är en stor tillgång när man ska 
bärga ett fordon som vält. Den andra vinschen kan 
också användas för snabbare enklare bärgning när 
större kapacitet inte är nödvändig.

Vi kan erbjuda följande alternativ: Sepson H200P, 
Sepson H150PF, Sepson H100PF.

BB 9039
Sepson 20 ton vinsch, H200P
• Planetväxelvinsch
• Pneumatisk, hydraulisk, manuell frikoppling 

av lintrumman
• Hydraulisk fj ädertrycksbroms stoppar linan i 

vilket läge som helst, även vid full belastning
• Automatisk 2-hastighetsreglering
• Tryckrulle

BB 9067
Sepson 15 ton vinsch, H150PF
• Planetväxelvinsch
• Pneumatiskt manövrerad frikoppling av 

lintrumman
• Hydraulisk fj ädertrycksbroms stoppar 

linan i vilket läge som helst, även vid full 
belastning.

• Automatisk 2-hastighetsreglering
• Tryckrulle
  

Speci� kation:
 

Full dragkraft innersta varvet är 20 
ton (DIN 15020).
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 1  3,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, 
steg 1  4,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  9,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  13,0 m/min
Linans längd  
40 m
Linans diameter  
24 mm

Speci� kation:
 

Full dragkraft innersta varvet är 15 
ton (DIN 15020).
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 1  5,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, 
steg 1  7,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  13,0 m/min
Linhastighet, innersta varvet, 
steg 2  18,0 m/min
Linans längd  
60 m
Linans diameter  
19 mm
Lintrummans diameter  
26 mm
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BB 9068
Sepson 10 ton vinsch, H100PF
• Planetväxelvinsch
• Pneumatiskt manövrerad frikoppling av 

lintrumman
• Hydraulisk fj ädertrycksbroms stoppar 

linan i vilket läge som helst, även vid full 
belastning.

Speci� kation:
 

Full dragkraft innersta varvet är 10 
ton (DIN 15020).
Linhastighet, innersta varvet,  
6,0 m/min
Linhastighet, yttersta varvet, 
9,0 m/min
Linans längd  
40 m
Linans diameter  
16 mm
Lintrummans diameter  
22 mm
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Elsystem
BB 9054 

Blixtljus, ett par 
Blixtaggregat med 2 st. lampor, strömbr. i hytt.

BB 9069 
Ljusskylt 2,2 m 
Ljusskylt, 2,2 m belyst reklamyta och 4 roterande 
ljus. Passar targabåge och höj-/sänkbar ljusskylt.

BB 9094
Ljusskylt 1,5 m

BB 9084
Extraljus, sats om 4 st. 
4 st. extraljus (Helia 3000) med inbyggd 
”parkeringsljusfunktion”. Strömbrytare i hytt.

BB 9088
Blixtljus inbyggda, ett par 
4 st. blixtlampor inbyggda i extraljus. 
Strömbrytare i hytt.

BB 9089
Xenon arbetsljus, ett par 
Arbetsbelysning med mycket kraftig ljuseffekt, 2 
st. lampor. Strömbrytare i hytt.

BB 9095 
Extra roterande varningsljus 
Roterande varningsljus, 2 st. lampor. 
Strömbrytare i hytt.

BB 9163 
Arbetsljus extra, ett par

BB 9053 
Videokamera med monitor (svart-vit) 
Videokamera för övervakning av bärgningsarm 
via monitor i hytten.

BB 9165
Videokamera med monitor (färg)
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Radiostyrning
BB 9073

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

Hydraulsystem
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

Motorkraftuttag, monteringssats
Hydraulpump-variabel-75 lit
Hydraulpump-variabel-120 lit
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Lackering
BB 9061

Lackering karosseriskåp
Skåpen målas invändigt i en grå färg (RAL 7040), 
utvändigt i samma färg som hytten om ingen 
annan överenskommelse görs.

 

BB 9098 
Lackering, kulörtillägg aggregat  

BB 9100 
Lackering, frontvikt / frontvinsch

BB 9101
Lackering, hel hytt klarlackering

BB 9104
Lackering, tillägg metallic skåp

BB 9154
Lackering, kulörtillägg skåp / targa

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.

 
Specifi kation Typ Tjocklek
Reaktionsprimer Rostskydd med 

etsande eff ekt
15 µm

3:1 Grundierfuller 
Fuller

50 µm

Baslack Täcklack 20 µm
Klarlackering Täcklack 50 µm
Total 
skikttjocklek

35 µm
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Övrigt
BB 9082

Kranmontage 
Montage av lyftkran mot prisförfrågan.

BB 9099
Sandspridare 
Eluppvärmda och eldrivna sandspridare 
monteras framför drivaxeln alternativt mellan 
bakaxlarna vid tandemdrift.

BB 9106
Eftermontage 
Montering av utrustning efter besiktning
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