TWIST

Den kompakta, bogserade
sopmaskinen

Flexibel och effektiv traktorbogserad sopmaskin
för mindre bogserfordon
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BRODD TWIST
– Den lilla, kompakta, bogserade sopmaskinen

4

Sopningsprincip
De två sidoborstarna (1) sopar in smutsen till mitten
av sopmaskinen, rullborsten (2) kastar in skräpet
direkt i bingen (3).
Sprinklerrampen (4) förhindrar dammbildning.
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Enkel och snabb uppkoppling
Gå bakåt nära sopmaskinen och koppla upp
dragstången, anslut elsystemet för fjärrstyrning och
belysning, anslut växellådan med hydraulpumpen
för bogserfordonets kraftuttag.
På några minuter är Twist klar för sopning (fig. 1)!

1430 mm dumpningshöjd
Sopmaskinen TWIST är utformad för att dumpa
ner skräpet i en container eller direkt på marken.
Utrustad med en stor smutsbinge på 1,7 m3. Denna funktion spar tid och dyra dagliga transporter till
lossningsplatsen åt dig.
Alla manövrer hanteras från en fjärrstyrningsenhet
i förarhytten (fig. 2).

Sidoförskjutning av dragstången
TWIST är som standard utrustad med hydraulisk
förskjutning vänster/höger av dragstången. Den
fjärrstyrs med en joystick. Det ger bättre flexibilitet
i kurvor och runt exempelvis stolpar och man kan
helt enkelt sopa rent i ”varenda vrå”.

På grund av sin enkla och robusta konstruktion är TWIST tillförlitlig
och har en enastående förmåga att motstå mekanisk skada.
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Enkel och snabb uppkoppling.
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1430 mm dumpningshöjd.
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Fjärrstyrning
Alla sopningsmanövrer hanteras från
förarhytten.

Helautomatisk svävande borstupphängning
Sidoborstarna samt rullborsten sköter sig själva
utan några manuella justeringar under borstarnas
hela livslängd.
Tack vare det unika systemet ”BRODD float” justeras borstarna alltid automatiskt, oberoende av
hur slitna de är, och de upprätthåller alltid rätt tryck
mot ytan.

Fjärrstyrning

Sprinklersystem
Sidoborstarna sörjer för effektiv rengöring längs
trottoarkanter. Vattensprinklersystemet hjälper till
att förhindra dammbildning (fig. 4).

Lätt åtkomst för service
De elektriska och hydrauliska reglagen, oljefiltret
och vattenpumpen skyddas mot damm, smuts och
fukt. De är placerade på bekväm arbetshöjd för
service (fig. 5).

Alla sopningsmanövrer styrs från förarhytten. Sopning på/av, vattenpump på/av och smutsbinge upp/
ned (fig. 3).
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Sprinklersystem.
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Lätt åtkomst för service.
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Manuellt sopinkast
Större bitar av smuts kan stoppas in i
smutsbingen för hand, eftersom ovandelen är inom bekvämt räckhåll.
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