NORDIC

Vår storstädande storsäljare.
Broddson Nordic är en elevatormaskin med stor kapacitet, men som samtidigt är smidig att köra och
hantera. Sopbehållaren rymmer över 3,1 kubikmeter – trots det har den en tömningshöjd på hela 2 640
mm. Det skapar en tillgänglighet som underlättar service och underhåll. Ramstyrning som möjliggör
förflyttningar i sidled är standardutrustning, vilket ger ökad åtkomlighet. Nordic har dessutom en snabb
och enkel till/från-koppling samt automatiskt borstavlastningssystem, PPS. 			
Eftersom vi bygger våra maskiner själva i egna lokaler kan du skräddarsy din maskin efter era behov
och även följa tillverkningen på plats om så önskas.

Hydraulblock och andra känsliga detaljer sitter väl skyddade, men
samtidigt lättåtkomligt om något behöver justeras.

Snabb och enkel till-och-från koppling.

Smidiga tömningsfunktioner.

NORDIC
TEKNISK SPE CI FI KATI O N

U T R U S T N I N G S O M S TA N D A R D

Sopbredd

2.300-2.800 mm

• Ramstyrning

Längd

4.570 mm

• PPS, på sido- och bakborste

Bredd

1.870 mm

• Hydraulisk vattenpump

Höjd

2.260 mm

• Centraltvätt

Tjänstevikt

3.180 kg

• Höj- sänkbar elevator under drift

Totalvikt

8.000 kg

• Sidovinkling höger sidoborste

Tömningshöjd

2.640 mm

• Arbetsbelysning

Lastvolym brutto

3.100 liter

• Frostskydd

Hydraulik tank

160 liter

• Lövsopningsramp

Vattentank

1.100 liter

• Manuellt stödben med vev

Kapacitet

Max 30 liter/minut

• Borstsystem Saja

Däck

225/75 x 17.5”

Effektbehov

540 rpm kraftuttag
minst 48 kW (65 hk)

CE-certifikat

TILLBEHÖR
• Vägverksskylt med blixtljus
• Backljus
• Sideshift höger/vänster
• Backkamera med monitor
• Centralsmörjning
• Högtryckstvätt
• Sidovinkling vänster sidoborste
• Eget färgval

Sideshift-hydraulisk sidoförskjutning.

Nordic kan även utrustas med suganordning för findamm, PM10.
Det gör maskinen godkänd enligt EU:s miljödirektiv.

Centralsmörjning underlättar för användaren och förlänger
livstiden på maskinen. Finns som tillbehör.

Nordic levereras som standard med vår unika Saja-borste. Med Saja behöver
du inte åka till verkstaden utan kan enkelt byta borste själv ute på fältet. Den
finns med flera olika material och blandningar.

Som tillbehör kan Nordic utrustas med integrerad högtryckstvätt. Mycket användbart ute i fält då utsatta delar som blir
rengjorda ger ett bättre resultat.

Din kompletta leverantör
av produkter för en renare
och säkrare utemiljö.

Broddson är Sveriges enda tillverkare av elevatorsopmaskiner och
erbjuder även reservdelar, tillbehör och borstar till alla
förekommande fabrikat på marknaden.
Vi använder oss nästan enbart av svenska underleverantörer. Det
stärker kvaliteten och det underlättar för dig som kund
att skräddarsy dina sopmaskiner. För oss betyder det fullständig kontroll över hela produktionskedjan. För dig betyder det stor tillgänglighet
till oss och vår kunskap.
Idag är vi den ledande aktören på den svenska marknaden, men
exporterar även till övriga Norden, Afrika och Mellersta Östern. Det är
vi stolta över men det hade inte varit möjligt utan våra krävande kunder
och duktiga underleverantörer.
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