
SOPBILSAGGREGAT Frontpress

FAUN Frontpress är konstruerat i höghållfast stål, vilket ger en 
kompakt och solid konstruktion med hög lastkapacitet. 
Behållaren tillverkas i storlekar mellan 28 och 38 kubik avsedda 
att monteras på 3- och 4-axliga chassin. Komprimeringen sker 
med hjälp av en pressplatta och  med kraftiga korslagda cylin-
drar. Urlastning sker med hjälp av pressplattan.

FAUN Frontpress kan utrustas med ett antal olika ga�elkonfigu-
rationer för att tillgodose olika kundbehov. Som standard 
levereras lyften med fasta ga�ar men kan givetvis utrustas 
med hydraulisk ga�elspridning som option.  Automatisk 
nivåreglering för container är standard.

FAUN Frontpress har som standard 3 stycken takluckor, en på  
varje  sida,  för  att  förhindra  att sopor skall falla ned på sidor-
na eller bakom inlstningsluckan. FAUN Frontpress är utrustat 
med ett modernt CAN-BUS system där alla funktioner kan följas 
via kontrollpanelen i hytten, varifrån feldiagnostisering även 
kan utföras. Manövreringen sker via en joystick i hytten eller via 
en infraröd fjärrkontroll. Som standard monteras 2 kameror för 
övervakning av lastutrymmet.

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
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SNABBFAKTA

• Behållare 28-38 kubik avsett
  för 3-4-axliga chassi 
• Automatiserad tömning  
• Användarvänlig hyttdator 
• JOAB Bas 

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående information.

Miljö
• Minimerat utsläpp – variabel pump minimerar miljöpåverkan
• Renlighet – optimerad och skyddad tömning av container

Ekonomi
• Låga bränslekostnader – variabel pump ger minimal 
   bränsleförbrukning
• Låg egenvikt – ger hög nyttolast och optimal axelfördelning

Servicevänlighet
• Tillgänglighet -  lätt tillgängligt el- och hydraulsystem 
• Enkel felsökning – diagnosticering från hyttdator

Funktionalitet
• Enkel - automatiserad tömning av containers 
• Användarvänlig – automatisk nivåreglering av container

Kvalitet och Säkerhet
• Robust – genom användning av höghållfast material 
• Säker – hög visibilitet för säker hantering av containers
• Ergonomi – enkel manövrering och en säker arbetsplats

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. 


