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Drivex Frontsop T-250B är en upptagande sop-
maskin för hjullastare och traktorer som utvecklats 
för professionellla användare. Med sin stora sop-
volym ökar kapaciteten tack vare färre tömningar. 
Frontsopen drivs av bärarens 3:e funktion. 
Grundutrustad med bevattningssystem och höger 
kantborste. Observera att bäraren ska kunna lyfta 
3,5 ton 1,2 meter framför redskapsfästet. Bero-
ende på maskintyp kan fri retur till tank behövas.

De viktigaste fördelarna
•  Enkel att använda. Tack vare de tre pivåhjulen och flytläget  

i lastarfästet behöver inte föraren ägna sig åt att exempelvis 
justera lastarmar

•  Lågbyggd för bästa möjliga sikt vid transport, vilket är  
särskilt viktigt inom tätbebyggda områden

•  Bevattningssystem för effektiv dämpning av dammbildning
•  Gummikappor runt valsen för mindre dammbildning
•  När hydraulflödet stängs av, stannar valsen och åker  

automatiskt upp i behållaren. Det förenklar tömning av 
uppsopat material

•  Valsen håller samma marktryck oavsett borstens förslitning
•  Enkelt att byta borstkammarna
•  Steglös varvtalsreglering av kantborsten

Tillbehör
•  Flödesdelare, för maskiner med flöde över 150 l/min
•  Vänster kantborste, individuellt styrbar

Nyheter
•  Det nya hydraulpaketet gör det enklare att eftermontera 

kantborste på vänster sida. Hydraulpaketet fördelar oljan 
jämnt och ger med detta en jämnare gång och en jämn 
belastning på sopborsten. Med detta ökar livslängden på 
borsten och ett bättre resultat uppnås

•  När dubbla kantborstar monteras, kan de köras individuellt. 
Det går även att reglera hastigheten på kantborstarna  
oberoende av varandra

•  Nya kraftigare motorkopplingar på valsen
•  Bättre filter på lyftcylindrar till vals

Specifikationer

Typ
Redskaps

fäste
Arbets

bredd
Bredd 

max
Sopvals
diameter

Höjd 
max

Vattentank 
volym

Sopbehål
lare volym

Sopbehållare 
effektiv volym

Vikt 
tom 

Vikt full vattentank  
full sopbehållare 

Hydraul
flöde

Oljeflöde 
rekomm.

mm mm liter liter liter kg kg l/min l/min

T-250B BM 2 500 2 700 700 1 270 550 1 100 800 1 280 3 430 80–160 100
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