
SOPBILSAGGREGAT Rotopress

FAUN Rotopress är ett nytt sobilsaggregat i Anacondaserien. 
FAUN Rotopress är konstruerat i höghållfast stål, vilket ger  
en  kompakt  och  solid konstruktion med hög lastkapacitet. 
Behållaren tillverkas i storlekar mellan 7 och 41 kubikmeter 
och är avsedda att monteras på 2-, 3- och 4-axliga chassin 
och trailers. Komprimeringen sker med hjälp av en roterande 
trumma, urlastning sker på samma sätt med hjälp av 
trumman.

FAUN Rotopress är tack vare sin unika rotationsprincip en 
mycket ekonomisk sopbil för insamling av hushållsavfall och 
motsvarande verksamhetsavfall. Färre rörliga delar betyder 
mindre underhåll och färre reparationer även vid skiftgång. 
Ytterligare fördelar som erbjuds av den roterande trumman 
är enkel och smidig urlastning, helt tät förslutning mellan 
behållare och baklucka, inga rester och därmed inga 
illaluktande sopbilar.

Miljö
• Renlighet – optimerad och skyddad tömning

Ekonomi
• Låga underhållskostnader – enkelt att serva och reparera
• Låg egenvikt – ger hög nyttolast och optimal axelfördelning

Servicevänlighet
• Tillgänglighet -  lätt tillgängligt el- och hydraulsystem 

Funktionalitet
• Användarvänlig – enkel manövrering av aggregat
• Driftssäker - mindre underhåll tack vare färre rörliga delar

Kvalitet och Säkerhet
• Robust – genom användning av höghållfast material 
• Säker – väl skyddad inlastningsmekanism 
• Ergonomi – enkel manövrering och en säker arbetsplats

Stor driftssäkerhet med färre rörliga delar

Användarvänlig tack vare enkla manöverlådor

JOAB Bas Förebyggande Underhåll
• JOAB Bas Avtal – få koll på dina underhållskostander  
• Drift – sätt in rätt åtgärder innan eventuella haverier uppstår 
• Trygghet – service utförs alltid av kvalificerad tekniker
• Ekonomi – med JOAB Bas får du alltid rabatt på reservdelar

Faun 

www.joab.se
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JOAB är sopbilsaggregatet för dig som värnar om medarbetare och deras 
arbetsmiljö, bryr sig om boende i närområdet och den globala miljöpåver-
kan. Med JOAB får du en sammarbets partner som finns med hela vägen. 

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående information.

Rotopress
by JOAB

SNABBFAKTA

• Behållare 7-41 kubik på
   2-4-axliga chassi
• Renlighet - optimerad och 
   skyddad tömning   
• JOAB Bas 


