
SOPBILSAGGREGAT Frontlastare

Hillend Frontlastare är ett väl etablerat märke i de Nordiska 
länderna och är idag den största tillverkaren i Europa av 
Frontlastare.

Behållaren tillverkas i storlekar mellan ca 30 och 36,5m3
avsedda att monteras på 3- och 4-axliga chassin. 
Komprimeringen sker med hjälp av en pressplatta och med 
kraftiga korslagda cylindrar. Urlastning sker med hjälp av 
pressplattan. Inlastningsfickan rymmer hela 9,2 m3 och 
gafflarna har lyftkapaciteten på 3,6 ton.

Som standard levereras lyften med justerbara gafflar mellan 
900-1800 mm för hantering av alla typer av containers. 
Manövrering sker manuellt och automatcykel finns som tillval.
Hillend Frontlastare är utrustat med ett modernt Can-Bus 
system där alla funktioner kan följas via kontrollpanelen i 
hytten där också fel diagnostisering även kan utföras. Som 
standard monteras en kamera som övervakar en säker tömning 
av containern. Montering av fler kameror för övervakning finns 
även som tillval.

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 30-36,5 kubik avsett
  för 3-4-axliga chassi 
• Rymmer 9,2m3  

• Lyftkapacitet 3,6 ton. 
• JOAB Bas Avtal. 

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
• Manuell - automatiserad tömning av containers 

Kvalitet och Säkerhet
• Säker – hög visibilitet för säker hantering av containers
• Ergonomi – enkel manövrering och en säker arbetsplats


