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

Vattensystem

Sidoborste

Sopvals
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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 130 - 180 HB
Användningsområde:
• Vägunderhåll
• Industriområden
• Parkeringar
Produktfördelar:
• Flytlägeskonstruktion
• Hydraulisk tömning
• ZigZack borstlameller

Beskrivning / Art. nr.
Arbetsbredd (cm)
Total bredd (cm)
Höjd exkl. fästkrokar (cm)
Längd exkl. fästkrokar (cm)
Vikt exkl. fäste, sidoborste och vattentank (kg)
Borst Ø (mm) / Antal (st)
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)
Volym uppsamlingsbox (l)

SV-130HB
130
160
80
180
190
520/26
1/25-40
60/180
156

SV-150HB
150
180
80
180
220
520/30
1/25-40
60/180
180

SV-180HB
180
210
80
180
240
520/36
1/25-40
60/180
216

Extrautrustning / Tillval
664000xx
Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-1
Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490003
3-punktsfäste utan flytläge
66190011
Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
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Hydraulisk sopvals med hydraulisk uppsamlingsbox för frontmontering på frontlastare och kompaktlastare såsom
Bobcat, Avant, Schäffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytlägeskonstruktion gör att sopvalsen följer markens
ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln 25° och 3 st
justerbara stödhjul är standard. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag
behövs för drivning av sopvals, sidoborste ochhydraulisk tömning. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras.
Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

