
Fjärås frontsopmaskin passar de flesta lastmaskiner och traktorer. Den levereras som sopvals eller komplett med 
uppsamlare, sidoborste och vattentank. Borstvalsen på 600 mm i diameter drivs med hydraulmotorer eller PTO.  
Uppsamlaren med hydraulisk tömning fälls upp med ett enkelt grepp och är då klar för att sopa fritt.  
Munstyckena är riktade in i borsten för att minska vattenförbrukningen. För maskiner upp till ca 8 ton och minsta 
oljeflöde 30 liter/min.
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Fjärås frontsopmaskin för kompaktmaskiner frontmonteras och passar på de flesta redskapsbärare samt  
traktorer. Fjärås frontsopmaskiner levereras som sopvals eller komplett med uppsamlare, sidoborste och vattentank.  
Borstvalsen drivs med hydraulmotorer alternativt PTO. Frontsopmaskinens behållare har ett kraftigt, svivlande 
stödhjul. Uppsamlaren har hydraulisk tömning, som fälls upp med ett enkelt grepp och är då klar för att sopa fritt. 
Munstyckena är riktade in i borsten för att minska vattenförbrukningen. För maskiner upp till ca 50 Hk, ca 4 ton och 
minsta oljeflöde 20 liter/min.

* Vikt utan tillbehör
-  Vikt vattentank 26 kg
-  Vikt sidoborste 32 kg

* Vikt utan tillbehör
-  Vikt vattentank 36 kg
-  Vikt sidoborste 37 kg

TEKNISK BESKRIVNING
FRONTMONTERADE SOPMASKINER

Typ Arbetsbredd Totalbredd Borstvals 
diameter Behållarvolym Vattentank Vikt* Vikt  

uppsamlare

FRONTSOPMASKINER FÖR KOMPAKTMASKINER

FS 1300 1300 mm 1650 mm 520 mm 130 liter 90 liter 230 kg 99 kg

FS 1500 1500 mm 1850 mm 520 mm 160 liter 90 liter 250 kg 105 kg

FS 1700 1700 mm 2050 mm 520 mm 190 liter 90 liter 260 kg 111 kg

Typ Arbetsbredd Totalbredd Borstvals 
diameter Behållarvolym Vattentank Vikt* Vikt  

uppsamlare

FRONTSOPMASKINER FÖR TRAKTORER OCH LASTMASKINER

FS 1800 1800 mm 2120 mm 600 mm 290 liter 190 liter 330 kg 151 kg

FS 2000 2000 mm 2320 mm 600 mm 320 liter 190 liter 350 kg 156 kg

FS 2200 2200 mm 2520 mm 600 mm 350 liter 190 liter 370 kg 161 kg

SOPMASKIN
BYGG DIN EGNA


