Equipamento de limpeza de Praias.
Retira o lizo, não a areia.

SURF RAKE

®

A LINHA COMPLETA DE SURF RAKES DA BARBER

Modelo 600 HD
Com um peso 1800 quilos a 600 HD é o maior SURF RAKE da H. Barber & Sons.
Tem sido usada com bastante sucesso por varios municípios em todo o mundo
numa grande variedade de aplicações. Limpa até 3.2 hectares por
hora com uma esteira transportadora de 2.14 metros de
largura. A 600 HD, tem a maior capacidade
de limpeza de praia, comparado com qualquer outro equipamento. A caçamba de 2,3
m3 lavanta ate 2000 quilos de material, e descarrega o contúedo, hidraulicamente, a uma altura de 2,75 metros.

Modelo 400 HD
Este modelo foi desenhado para estáncias balneárias, hotéis e comunidades ao
longo de praias e lagos. Com 1225 quilos de capacidade é a máquina de
tamanho moderado da H. Barber & Sons. A 400 HD vem
equipada com uma caçamba para 1,52 m3 que
carrega 1600 quilos de lixo e o descarrega a uma
altura de 2,75 m. Este modelo utiliza a mesma
esteira e componentes de caçamba do modelo
600 HD. A 400 HD pode varrer até 2.0 ha/hora.

Modelo 400
Bastante similar ao modelo 400 HD, este modelo 400 é o menor das SURF
RAKE. Pesa 860 quilos e pode levanter até 1100 quilos em sua
cacamba de 0,75 m3. A cacamba é hidráulica e
descarrega o conteúdo no chão. Em uma hora de
trabalho o modelo 400 limpa efetivamente até
1,6 hectares.

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO

4 : Esteira com as forquilhas de mola
5 : Caçamba
1 & 3 : Aiveca & defletora

PA R A O T R AT O R

2 : Forquilhas de mola

A Vassoura Mecânica Barber SURF RAKE é a unica que pode ser operada por somente uma pessoa, sentada no tractor
que a reboca, oferecendo um trabalho seguro, eficiente e rápido. Demonstramos como ela opera atravez do diagrama;
1. A aiveca nivela as irregulidades da areia. 2. As forquilhas de mola, montadas em um linha com uma barra preso à esteira,
formam um ançinho que varre o lixo da areia, em direcção a 3. Atirando-a contra a placa defletora ajustável, 4. Encaminhando
e elevando o lixo para o topo da esteira, para ser depositado dentro da caçamba, 5. que após cheia, o eleva e o bascula
hidraulicamente para o receptáculo pretendido.. Resultado final: uma praia limpa, segura com acabamento perfeito.
COMANDO HIDRAULICO
A máquina de limpeza de parias Barber SURF RAKE®, possui um novo sistema hidráulico,
que opera silenciosamente e com grandes vantagens. Primeiro, o sistema permite grande
facilidade de manobra. A potência é transmitida através de uma mangueira flexíveis, permitindo que a máquina limpe e ao mesmo tempo possa ser manobrada em espaços bem
apertados. Segundo, a máquina de limpeza de parias SURF RAKE®, também engloba um
controle indpendente do fluxo hidraulico, possibilitando o ajuste da velocidade da esteira,
independentmente do tractor. Terceiro o sistema de funcionamento hidrãulica é mais segura
para o operador dado que se elimina veios expostos rodando á alta velocidade. Em quarto
lugar existe uma protecção de sobrecarga
do sistema, que se reajusta automaticamente, protegendo a máquina contra
objetos pesados e grandes.

FORQUILHAS DE MOLA DE LIGA DE
AÇO DE ALT RESISTÊNCIA
Com um novo desenho, a forquilha oferece
flexibilidade através da mola de 3 voltas. Tem maior
durabilidade e maior resistência á corrosào.

LIMPEZA MINUCIOSA
Centenas de forquilhas, montadas em filas na esteira, sobrepostas em relação ás da fila anterior, fazem com que a
limpeza seja perfeita e completa, retirando-se mesmo, vidro
partido, pontas de cigarros, tampas de garrafa e latas tudo
depositado na caçamba de lixo.
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Desade a sua fundação em 1966,
H. Barber & Sons tem-se dedicado
exclusivamente á preservação
das praias e do meio ambiente. O
nosso produto, a máquina
Barber SURF RAKE, é a de melhor
qualidade e com a maior eficiência
de limpeza das praias existente no
mercado. Por ter a capacidade de
limpar vários tipos de praias com as
mais variadas condições, a Barber Surf Rake® deu a
H. Barber & Sons, a distinção de ser a líder em tecnolo-
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As máquinas Barber SURF RAKE® estão mantendo

Os seus utilizadores consideram a Barber SURF
RAKE® fiável, de operação simples e como baixo custo

limpas praias famosas nos EUA e também em todo o
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A máquina de limpeza de praias Barber SURF
RAKE® é a escolha preferida para repôr a beleza e
asseio das praias públicas ou privadas. A sua eficiência

Barber SURF RAKE® é a solução mais viável e
actualizada existente.

O Lider Mundial de Máquinas
de Limpeza com Forquilhas

Máquinas de limpeza de lixo para superfícies pavimentadas
e de relva. Modelos rebocáveis por camião ou tractores para
todas as utilizações.

Máquinas limpa-pedras, removem o lixo e nivelam a superficie
numa passagem. Variedade de modelos para trabalhos
de várias dimensões.

Lidér mundial de equipamentos de limpeza de praias á mais
do que 40 anos. Modelos para todas as praias e condições.

H. Barber & Sons, Inc.
Telephone (203) 729-9000

15 Raytkwich Drive

Naugatuck, CT 06770

Fax (203) 729-4000

www.hbarber.com

