Sopvals Ysta´

Fördelar med Ysta´ Sopvals
Multifäste
• Multifästet är ett mycket flexibelt fästessystem
med bultbara redskapskrokar
• Fästeskonstruktionen har inbyggt flytläge,
vilket ger en följsam körning
• Fästessystemet gör det väldigt enkelt att
byta fästet om behovet uppkommer
• Många olika fästen för montering på 		
traktor eller lastmaskin
Extrautrustning / Tillval
• Vattensystem som binder damm under sopning, vilket minskar dammbildning i den omgivande miljön.
• Sidoborste för att kunna sopa rent längs med t.ex. husväggar och trottoarkanter
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Sopvals Ysta´
Sopvals Ysta´ finns i flera olika modeller beroende på vad den ska användas till.
• Alla våra Ysta´ sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.
• Många olika modeller och storlekar från 130 cm till 350 cm
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Sopvals Ysta´

Sopvals Ysta´ SV 60-150 Gräv
Nyhet
2022!

Användningsområde:
• Trappuppgångar och gångbanor
• Hustak
• Spårväxlar
Produktfördelar:
• ZigZack borstlameller
• Mångsidig
• Invändigt monterad hydraulmotor

Sopvals Ysta´ Gräv kan tillsammans med grävmaskinens tiltrotator, vinklas i olika arbetslägen och möjliggör sopning
vertikalt och på varierande höjder. En sopvals som sommartid kan användas vid sopning av sand, gräsmattor,
mossborttagning på murar, friläggning av kablar mm. Vintertid sopas snön bort från trappuppgångar, gångbanor,
spårväxlar och från hustak. En mångsidig och lönsam sopvals som erbjuder många möjligheter till att sopa rent.
Levereras med hållare för grindfäste. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Beskrivning / Art. nr.
SV-60G
Arbetsbredd (cm)
60
Total bredd (cm)
84
Höjd (cm)
116
Längd (cm)
92
Vikt (kg)
165
Borst Ø (mm) / Antal (st)
915/8
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar
1/40-75
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)
75/210
Hållare för grindfäste
Standard
Extrautrustning / Tillval
66400024
S40 Grindfäste
66400025
S45 Grindfäste
66460009
S60 Grindfäste
66190024
Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)
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SV-150G
150
180
116
92
230
915/20-22
1/40-75
75/210
Standard

15

Produktkatalog 2022-2023. Kontakta Er återförsäljare eller Ystamaskiner AB för gällande priser

Borstlamell framtagen speciellt för snösopning. Mellanrummen mellan borstknippen
gör sopningen mer kraftfull samt ökar borstens “kastförmåga” för snö. Dessa lameller är tillval.

