SCANDIA

Sopmaskinen för stora kvantiteter.
Med en kapacitet på 1,2 ton per minut och en sopbredd på upp till 3000 mm är Scandia de
stora ytornas mästare. Ramstyrning är standard. Det möjliggör förflyttningar i sidled vilket
innebär ökad åtkomlighet i trånga passager. Den är dessutom utrustad med ett automatiskt
borstavlastningssystem och enkel till-och-från koppling. Sammantaget gör det Scandia till
en maskin som är enkel att hantera och smidig att köra, samtidigt som den har mycket stor
arbetskapacitet.
			
			
			

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.

Motorn kommer från John Deere. Den lever upp till dagens hårda miljökrav utan att förlora i styrka eller kapacitet.

Kabelstyrd manöverpanel ingår
som standard.

Scandia är utrustad med ett väl
beprövat hudrauliksystem som
garanterar säker drift.

SCANDIA
T E K N I S K S P E C I F I K AT I O N

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

Sopbredd

2.500-3.000 mm

• Ramstyrning

Längd

6.660 mm

• PPS, samtliga 3 borstar

Bredd, exkl. sidoborst

2.260 mm

• Hydraulisk stödben

Höjd

3.550 mm

• Höj- sänkbar elevator under drift

Tjänstevikt

4.100 kg

• Sidovinkling höger sidoborste

Totalvikt

6.000 kg

• Arbetsbelysning

Motor

John Deere 4045TF280

• Vägverksskylt med blixtljus

Luftfilter

Toppmonterat Donaldsson topspin
självrensande cyklonfilter

Motorstopp

Automatiskt vid för hög

TILLBEHÖR

vattentemperatur

• Backkamera

Kylare

Kombinerad vatten/olje kylare

• Centralsmörjning

Antal hjul

2 eller 3

• Harv

Däck

225/75R 17.5”

• Högtryckstvätt

Elevator

Gummirakor monterade på

• Tryckluftsbromsar

3 st elevatorremmar

• Sidovinkling vänster sidoborste

Ändlös matta med justerbar

• Trådlös manöverpanel

hastighet från manöverpanel

• Eget färgval

Transportörmatta

Borstsystem

Automatiskt borstavlastningssystem,
PPS

Hydraulik

Sauer Danfoss

Vattentank

1 150 liter

Vattenpump

Hydraulisk

Bränsletank

120 liter

Transportfart

Max 40 km/h

Borstbredden på hela 3000 mm gör att Scandia sopar stora ytor
snabbt och ger chauffören bra kontroll på sopningen då arbetet kan
följas i backspeglarna.

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

Scandia 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.

Trådlös manöverpanel är ett populärt tillval som förenklar
förarens hantering.

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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