
SOPBILSAGGREGAT HD

JOAB Anaconda HD är utvecklat av branschens bästa 
konstruktörer tillsammans med några av  de största renhåll-
ningsföretagen i Norden för att tillgodose de krav som 
användarna ställer på dagens sopbilsaggregat. 

JOAB är ett sopbilsaggregat med modern design och kreativa 
lösningar. JOAB Anaconda HD är avsett för lite tuffare körning 
och finns i storlek från ca. 12 till över 26 m3. Aggregatet går även 
att kombinera med olika kranalternativ. 

Med Anacondas egenskaper och våra unika produktionsmetoder 
blir det totala ägandet för dig  som kund det mest fördelaktiga 
alternativet.

Miljö
• Smörjfria lager – inget utsläpp av smörjmedel i naturen
• Optimerat hydraulsystem –  minskad bränsleåtgång genom 
   lastkännande system.
• Låg ljudnivå – bättre arbetsmiljö för förare och boende i närmiljö
Ekonomi
• Smörjfria lager som standard – minskade service- och 
   underhållskostnader.
• Optimerat hydraulsystem – lägre kostnader med minskad bränsleåtgång
• Låg egenvikt – ger ökad nyttolast och bättre totalekonomi
Servicevänlighet
• El- och hydraulik central – skyddad placering med lätt åtkomst
• Smarta lösningar för avkännare – inga givare i utsatta lägen
• Slangdragning – skyddad montering, enkla att byta

•  Hyttdator - ser alltid visuellt vad som händer och aktiveras
Funktionalitet

• Manöverdon – ergonomiskt designade och lättåtkomliga 
    både från marknivå och från lastkaj

• Lyftcylindrar – med lyftcylindrar för baklucka på tak får du 
    minimal belastning samt en bättre viktfördelning

• Styrsystem –  Canbussystem med visuell felsökning 
• Hel gummilist bak – minimerad risk för vätskeläckage vid baklucka

Kvalitet och Säkerhet
• Lackering – alla komponenter lackeras löst före sammansättning
• Robust – genom användning av höghållfast material
• Säkerhet – genomtänkt konstruktion för högsta personsäkerhet

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

JOAB
Anaconda HD

www.joab.se

JOAB Försäljnings AB

Östergärde Industriväg 50

417 29 Göteborg, Sweden

Tel: +46 (0)31 705 06 00 

info@joab.se

JOAB är sopbilsaggregatet för dig som värnar om medarbetare och deras 
arbetsmiljö, bryr sig om boende i närområdet och den globala miljöpåverkan. 
Med JOAB får du en sammarbets partner som finns med hela vägen. 
202009  - Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående information.

SNABBFAKTA

• Behållare 12-26 m3
• Smörjfria lager som standard  

• Användarvänlig hyttdator 
• JOAB Bas 


