
BRW150 buisrailwagen

Wij bieden u:

· Eenvoudige werkhoogte instelling

· Speciale spuitwagen variant

· Flexibel gebruik voor alle omstandigheden

· Elektronische motorregeling voor maximale controle  

Sinds de komst van het buisrailsysteem zijn buisrailwagens niet meer weg te denken in kassen. De BRW150 is door de 

jaren heen steeds verder verbeterd op zowel het mechanische als elektronische vlak. Wat blijft is het gemak voor de 

werknemers om hun taken ergonomisch en efficiënt uit te voeren zonder het gewas te beschadigen. Optimalisaties zijn 

te vinden in de eenvoudige bediening, de regeling van het motorvermogen en opties om het werkniveau te verhogen. 

Een speciale uitvoering is de spuitwagen die voorzien is van een sterkere motor met een vermogen van 0,37 kW.
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BRW150 buisrailwagen

Het uitgangspunt is een 

standaard, robuuste 

buisrailwagen waarvan 

de werkhoogte is uit te 

breiden met veiligheids-

reling, handscharen en 

opzetplateaus in combi-

natie met vaste opstappen.

De bedieningspaal is in 

hoogte verstelbaar van 

195 tot 250 cm. Dit in 

verband met de mogelijke 

opbouw van een hand-

matig verstelbare schaar.

De spuitwagen SW08 is 

een speciale uitvoering 

met een sterkere motor 

van 0,37 kW en een 

motorregeling voor de 

opbouwhaspel.

Door de elektronische 

motorregeling in combi-

natie met sterke tractie-

batterijen is er ook bij lage 

snelheden en gedurende 

lange tijd voldoende 

vermogen beschikbaar.
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Technische specificatie BRW150

Lengte [cm] 150

Breedte [cm] HOH + 14

Min. hoogte plateau [cm] 20

Max. werkhoogte [cm] Uit te breiden tot 230

Motorvermogen [kW] 0,18

Motorvermogen SW08 [kW] 0,37

Gewicht [kg] 110

Snelheid BRW150 [m/min] 0 – 40 

Snelheid SW08 [m/min] 0 – 70 

Spanning en capaciteit 
tractiebatterij

[V/Ah] 24/120 (5h)
24/159 (20h)

Spoorbreedte [cm] 42 - 60

Buismaat [mm] 51

Hoogte bedieningspaal [cm] 195 – 250


