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Högtryckstvätt Extra borstar Lövsug
Utbytbar

system för sommar- 
och vinterunderhåll

Bredsug

BROCK Kehrtechnik GmbH
Arnoldschacht 14
D-44894 Bochum

Tel.: +49 234 - 911 74 - 0
Fax: +49 234 - 911 74 - 293
E-Mail: sales@brock-kehrtechnik.de

www.brock-kehrtechnik.de

facebook.com/brockkehrtechnik
youtube.com/brockkehrtechnik
instagram.com/brockkehrtechnik

FÖRSÄLJNING

Inom och utanför Europa - BROCK Kehrtechnik tillhandahåller
dig med ett pålitligt och starkt partnernätverk med många
representanter globalt. Vi kontaktar dig gärna personligen -
också i din närhet!

STARKT PARTNERSKAP. ÄVEN I DIN NÄRHET.

KONTAKT DIN REGIONALA KONTAKT

Du hittar BROCK-återförsäljare i följande länder:
 
Algeriet, Angola, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belgien, Bengal, Benin, Bolivia, Brasilien, Kambodja, Chile, Kina,
Colombia, Costa Rica, Elfenbenskusten, Danmark, Tyskland, Ecuador, El Salvador, Estland, Etiopien, Finland, 
Frankrike, Ghana, Grekland, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Kazakstan, Kenya, Korea, 
Kirgizistan, Laos , Libanon, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Maldiverna, Moçambique, Myanmar, Nepal, Ni-
caragua, Nederländerna, Nigeria, Norge, Österrike, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerna, Polen, 
Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Sverige, Senegal, Sierra Leone, Slovakien, Sri Lanka, Syrien, Tadzjikistan, 
Tanzania, Thailand,

De exakta kontaktpersonerna finns på vår hemsida www.brock-kehrtechnik.de

Broddson AB 
Vickerkullavägen 2
591 45 Motala

Tel.: +46 0141 - 21 60 00 
E-Mail: info@broddson.se

www.broddson.se

EXTRA UTRUSTNING

Och andra alternativ finns tillgängliga beroende på konfiguration. Vänligen kontakta oss!

GÖR DIN MASKIN TILL ETT OSLAGBART RENGÖRINGSPROFFS

Tack vare vårt modulsystem blir din maskin ett oslagbart hjälpmedel vid professionell 
sopning. Här hittar du ett litet urval av möjligheter:
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MARATHON-MASKINEN
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INDIVIDUALLY. ROBUST. POWERFUL.
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VS11
Landsvägar, motorvägar och 
byggplatser är den kraftfulla VS11´s 
territorium. Med en vattentank på 3500 
liter och det extra alternativet för 
vattenåtervinning, är sopmaskinen med 
11 m3 optimalt utrustad för att täcka 
långa arbetssträckor.

BROCK Kehrtechnik GmbH stora sop-
maskiner, är innovativa sopmaskiner 
tillverkade i Tyskland i kombination med 
kundernas favoritchassityper. 
Effektivt och modernt drivkoncept utgör 
gränssnittet mellan chassit och sopmaskin. 
Sopenheten kan till exempel drivas av en 
extra överbyggnadsmotor enligt lands-
specifika avgasemissionsstandarder eller en 
hydrostatisk drivenhet som gör att maskinen 
kan köras med optimal sophastighet.

Oavsett om maskinen är utrustad med 
dubbla sidoborstar på ena sidan eller 
enkel sidoborst på båda sidor, 
så erbjuder den modulanpassande principen 
en mängd olika möjligheter. 
Båda versionerna kan konfigureras efter 
prestanda och rengöringsuppgift.

BROCK sopmaskiner kan utrustas med 
olika tillbehör som är väl genomtänkta 
för specifika ändamål. 
På detta sätt kan möjliga applikationer 
utrustas på sopmaskinen och specialiseras 
för ändamålet. 
Utrustning så som lövsugningsanordningen är 
t.ex särskilt lämplig för kommuner och kan 
användas på många olika sätt. 
Bredsugen lämpar sig bäst och uppnår det 
bästa rengöringsresultatet på större ytor och 
vid asfaltsfräsning.

MARATHON-MASKINEN

11 m3

+
3,500 l 2,500 mm till

 5,050 mm

Hjälpmotor •

PTO •

Hydrostat 
(endast med en manuell växellåda)

•

SOPAGGREGAT

Automat •

Manuell •

CHASSI

UTFÖRANDEN

TRENDSÄTTARE

Modernt drivkoncept garanterar att EU: s 
strikta riktlinjer för utsläpp uppfylls samt säk-
erställer rena gator och mindre föroreningar 
för människor och miljön.

Din sopmaskin så individuell som du är - det är vår styrka. Vi hittar den perfekta lösningen 
för ditt rengöringsarbete. Med en mängd olika möjligheter och variationer blir din maskin det ultimata 
rengöringsproffset. Kontakta oss eller skriv till oss: info@broddson.se
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INNOVATIVE 
SWEEPING TECHNOLOGY 

MADE IN GERMANY

SOPBREDD
Beroende på extrautrustning är en sop-  
eller tvättbredd på 2,500 till 5,050 mm  
möjlig.

Standardkonfigurationer är markerade i grått.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Produktfoton kan innehålla speciallös-
ningar och extra utrustning.


