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Sopborstar Vee-Broom
Vee-Broom är en sopborste som är framtagen för truckar, hjullastare och 
traktorer i första hand. V-formen ser till att skräpet samlas i mitten av borsten 

vilket gör att man kan sopa längre sträckor innan det börjar att rinna ut på si-

dorna. Resultatet är häpnadsväckande!

MÅNGSIDIG
Sopar skräp, glas, grus, sand, jord, snö, 

vatten, spannmål m.m. Några av ota-

liga användningsområden: gårdspla-

ner, lager/distribution, lantbruk, stall, 

återvinning, metallindustri, träindustri, 

flygplatser, parkeringar, hamnar, gräv-

arbeten m.m.

SÄKER
Vee-Broom har inga rörliga delar vil-

ket gör att stenar, skräp etc. inte flyger 

omkring. Man kan sopa bredvid män-

niskor, djur, bilar, byggnader m.m.

EKONOMISK
Liten investering, stora resultat. Lång 

livslängd på de utbytbara borstrader-

na, hela 1000 kilometer! Ni behöver ej 

hyra in dyr extern sopning.

MILJÖVÄNLIG
Dammar minimalt vilket sparar ma-

skinistens lungor, samt sätter ej igen 

luftfiltret på fordonet (med motorpro-

blem som följd). Skvätter/dammar ej 

ner omgivningen.

EFFEKTIV
Färdigställ jobben snabbt. Vee-

Brooms patenterade V-form gör att 

skräpet/ materialet snabbt och enkelt 

sopas ihop. Vee- Broom kräver ingen 

hydraulik, bara tuta och kör!
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Modell Bredd (mm) Vikt (kg)

13–1500 1500 145

13–1800 1800 155

13–2400 2400 205

13–3000 3000 300

13–3600 3600 320

13–4800 4800 420

Varje Vee-Broom har 13 Rader Borst.

Modell Specifi kation

Gaffelfäste Ingår

GSV–200 Snabbgaffelfäste. Låses med sprint. Möjliggör backning.

SWR–200 EURO-fäste

KBV–200 Balklämfäste

PKV–200 Trepunktfäste

Vi kan även ta fram andra fästen på begäran.

Tekniska data Vee-Broom Fästen

PATENTERAD 
V-FORM
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Sopborstar SweepEx
SweepEx har sålts i Sverige och Norge under att antal år med stor fram-
gång. Kopior kommer och går naturligtvis, men SweepEx otroliga sopresultat 

gör att den vinner i längden. Ingen hydraulik, inga rörliga delar, bara koppla på 

och kör! Sopar allt: sand, grus, snö, vatten, jord, plast, metall m.m. Mycket skon-

sam på gräs, används också mycket till att planera jord. Det fi nns fästen till alla 

maskiner.

MÅNGSIDIG 
Sopar skräp, glas, grus, sand, jord, 

snö, vatten, spannmål m.m. Några av 

otaliga användningsområden: grävar-

beten, gårdsplaner, lager/ distribution, 

lantbruk, stall, återvinning, metallindu-

stri, träindustri, fl ygplatser, parkeringar, 

hamnar m.m.

SÄKER
SweepEx har inga rörliga delar vilket 

gör att stenar, skräp etc. inte fl yger 

omkring. Man kan sopa bredvid män-

niskor, bilar, byggnader m.m.

EKONOMISK
Liten investering, stort resultat. Lång 

livslängd på de utbytbara borstrader-

na. Ni behöver ej hyra in dyr extern 

sopning.

MILJÖVÄNLIG 

Dammar minimalt vilket sparar ma-

skinistens lungor, samt sätter ej igen 

luftfi ltret på fordonet (med motorpro-

blem som följd). Skvätter/dammar ej 

ner omgivningen.

EFFEKTIV
Färdigställ jobben snabbt. SweepEx 

kräver ingen hydraulik, bara tuta och 

kör!

För grävmaskiner
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Modell Bredd (mm) Vikt (kg)

SMB–600 1500 95

SMB–720 1800 110

SMB–960 2400 145

Mega-Broom, 11 rader borst

Modell Specifikation

FLH–200 Gaffelfäste

FLH–400 S-40 inkl. gaffelfäste

FLH–450 S-45 inkl. gaffelfäste

FLH–500 S-50 inkl. gaffelfäste

FLH–600 S-60 inkl. gaffelfäste

FLH–B20 B-20 inkl. gaffelfäste

Tekniska data SweepEx Fästen

Det finns även ett magnet-kit att välja till. Välj mellan 1200, 1500 och 1800 mm bred.


