RABATBIL

Rabatbiler sikrer afvanding og vejenes holdbarhed

Vores rabatbiler vedligeholder rabatterne og sikrer,
at afvandingen fra vejen kan løbe væk, så vejenes
holdbarhed forlænges. Alt sker i én arbejdsgang.
Rabatbilerne har multifleksibelt udstyr:
•

To fræsere, hvor hovedfræseren kan trække vulsten til
bage til vejkanten, hvor der typisk bliver en rende, som
vandet ikke kan komme væk fra. Den komprimerer
samtidig rabatten med trykvalse og fejer vejen ren igen.

•

Efter behov kan der monteres en snegl, som kan snegle
uønsket materiale ud til bagkanten af rabatten, og der
med lave ønsket fald fra vejkant.

•

En udlæggerkasse, hvor fræser nr. 2 er indbygget, som
kan oprive gruset og lægge det på plads, samtidig med
at der kan tilføjes ekstra materiale i samme arbejdsgang.

•

Rabatbilen kan også lægge nyt materiale i rabatten i va
rierende bredde og højde. Det gælder både stabilgrus,
knust asfalt og knust beton. Disse materialer bliver sam
tidig komprimeret med vibrationsvalse.

Sneglen kan også bruges i forbindelse med BSM fræsning,
både til at afhøvle og til at snegle overskydende jord væk fra
vejkanten. Den kan snegle med så stor rotationshastighed,
at materialet fordeles ud over rabatten. Herefter kan man
køre med en græsklipper umiddelbart efter ved græsvækst.
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