Lastväxlare
Liftdumper
Cameleont

din långsiktiga partner

Sopbilsaggregat

Sopbilsaggregat
JOAB Ecopac Mini & Super är de perfekta aggregateten för sophämtning där det ställs speciella krav. Dessa sopbilsaggregat
är lämpliga för hämtning av sopor där en traditionell sopbil inte kommer fram på grund av sin storlek. Tack vare sin konstruktion,
helsvetsad behållare, är dessa aggregat särskilt lämplig för insamling av våtare avfall.
JOAB Ecopac Mini & Super ger dig möjlighet att hämta avfall i äldre stadsdelar med smala gränder och låg frigångshöjd. Möjligheten
ges även att gå ner i parkeringsgarage eller iknande med låg takhöjd. JOAB Ecopac Mini & Super har en stabil konstruktion med låg
egenvikt som gör det möjligt att kunna ta större nyttolaster och fortfarande vara liten och lättkörd.

Teknisk information
Anaconda EcoPac Mini
• Volym 2 - 7 m3
• Totalvikt 3,5 - 7,5 ton
• Ingen komprimering
• Låg totalhöjd ca. 2300 mm (Beroende på chassie)
• Aggregatsbredd ca. 1800mm
• Helsvetsad behållare i tjock plåt med kraftiga förstärkningar
• PLC styrda funktioner - med inbyggd säkerhetssystem
• Möjlighet till tömning i en baklastande sopbil, för större flexibilitet.
• Två hydrauliska stödben för säker urlastning
• Fällbara sidoluckor för manuell lastning
• Belysning enligt gällande krav
Anaconda EcoPac Super
• Volym 6 - 8 m3
• Totalvikt 3,5 - 7,5 ton
• Lättkomprimering med en tvådelad pressplatta
• Låg totalhöjd ca. 2400mm (Beroende på chassie)
• Aggregatsbredd ca. 1800mm
• Helsvetsad behållare i tjock plåt med kraftiga förstärkningar
• Tak över två - tredjedelar av behållaren
• PLC styrda funktioner - med inbyggd säkerhetssystem
• Möjlighet till tömning i en baklastande sopbil, för större flexibilitet.
• Två hydrauliska stödben för säker urlastning
• Belysning enligt gällande krav

Tillval
• Utrullningsbart skyddstak (Endast till Ecopac Mini)
• Fotsteg (Endast till Ecopac Super)

JOAB Anaconda är sopbilsaggregatet för dig som värnar om medarbetare och deras
arbetsmiljö, bryr dig om boende i närområdet och den globala miljöpåverkan men samtidigt
kräver ett modernt och kostnadseffektivt fordon av högsta kvalitet.
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