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MEKANISK ELEVATOR SOPMASKIN

MS1 är en elevatormaskin med stor kapacitet, som samtidigt är smidig att köra och 
manövrera. Den har en sopbehållare på ca 4 kubikmeter – med en tömningshöjd på hela 
2500 mm. Det skapas då en tillgänglighet som underlättar vid service och underhåll.

Med sin otroliga manöverbarhet klarar den av trånga utrymmen och smala gator, till sin 
hjälp har man även en fantastisk god utsikt från förarstolen. 
 
UNIK KOMPAKT SOPMASKIN

MS1 byggs på ett valfritt chassi och har en transporthastighet på 80 km/h. I jämförelse med 
andra sopmaskiner i kompakt klassen, är den mer ekonomisk i underhåll och skötsel. Alla dessa 
egenskaper resulterar i att MS1 är en unik kompakt sopmaskin.

MS1

2.600-3.000 mm

1,100l

4 m³

ELEVATORPRINCIPEN
 
Sidoborstarna (1) sopar skräpet till mitten av sopmaskinen. 
Den breda borstvalsen (2) kastar in materialet i den robusta 
elevatorn (3) som är utrustad med gummiremmar och transport-
erar materialet vidare upp i den ca 4000 liter stora soptanken (4). 
Sprinklersystemet (5) förhindrar dammbildning.



TEKNISK SPECIFIKATION 
 
• Sopbehållare: 4 m3
• Vattentank: 1,100 liter
• Sopbredd: 2,600 – 3,000 mm
• Sophastighet: 0km/h – 20 km/h
• Bakvals Ø: 750 mm / längd1,100 mm
• Motorskydd: Automatiskt stopp vid för hög vattentemperatur
• Vattenpump: Elektrisk
• Hydraulik: Sauer Danfoss
• Borstsystem: Automatiskt borstavlastningssystem,PPS
• Elevator: Gummirakor monterade på 2st elevatorremmar
• Tömningshöjd: 2.5 m
• Bakåttipp: Ja

CHASSI 

• Chassi: Valfritt
• Miljöklass: Euro 6
• Totalvikt: 9,000 kg
• Hjulbas: 3,300 mm
• Hjälpmotor: Perkins
• Längd: ca 7,150 mm
• Bredd: 2,500 mm
• Höjd: ca 2,350 mm
• Transporthastighet Max: 80 km/h
• Bränsletank: Beroende på chassi

UTRUSTNING SOM STANDARD 
 
• PPS,  samtliga 3 borstar
• Arbetsbelysning
• Elektrisk vattenpump
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EXTRAUTRUSTNING 
 
• Vägverksskylt med blixtljus
• Backljus
• Backkamera med monitor
• Centralsmörjning
• Högtryckstvätt
• Frontmonterad ogräsborste 
• Eget färgval


