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Förord

Bästa kund!

Sopmaskinen Profi är en produkt som uppfyller de högst ställda kvalitetsstandarderna. Denna 
handbok innehåller nödvändiga, viktiga och nyttiga uppgifter som berör driftssäkerhet, tillförlit-
lighet och livslängd för sopmaskinen.

Läs noggrant igenom handboken och säkerhetsanvisningarna innan drifttagning, och följ 
anvisningarna.

Handboken beskriver användning, skötsel och underhåll. Informationen hjälper er att minska ris-
ker och undvika skador.

Vi önskar er ett gott arbetsresultat med sopmaskinen Profi.

Tuchel Maschinenbau GmbH

Denna handbok motsvarar den tekniska nivån i mars 2004.

Beroende på vår strävan att ständigt förbättra sopmaskinen Profi, kan det hända 
att detaljer har ändrats. Att förbättringar senare införts, förpliktigar inte oss att göra 
motsvarande ändringar även i de redan levererade Profi-sopmaskinerna.

Om förbättringarna innebär mindre ändringar, så införs de inte i handboken. Några 
anspråk på sådant kan inte härledas från denna handbok.ANMÄRKNING

ANMÄRKNING
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1 Allmänt

1.1 Användningsområde
Sopmaskinen Profi är byggd för att monteras på hjullas-
tare och byggmaskiner. Den stabila konstruktionen och de 
olika arbetsbredderna gör denna sopmaskin lämpad för 
kontinuerlig användning på gator och torg av alla storlekar.

Sopmaskinen Profi monteras på arbetsfordonets mekanis-
ka eller hydrauliska snabbkopplingar eller genom att köra 
in gafflarna på en gaffellastare i gaffelrören.

Det går att använda sopmaskinen Profi som frisopande 
maskin utan att demontera uppsamlingsbehållaren, vilket 
gör maskinen lämplig för rengöring av stora fasta ytor.

De olika extrautrustningarna, till exempel vattenspolnings-
anordning för dammbindning, sidosopkvast för sopning 
nära kanten, hydraulisk sidförskjutning för att underlätta 
arbetet och förstärkta löprullar, gör att maskinen kan an-
passas till varierande arbetsmiljöer.

1.� Produktuppgifter

1.�.1 Allmänt

Följande handbok gäller för serien Profi-sopmaskiner.

1.�.� Tillverkarens adress

Tuchel Maschinenbau GmbH 
Holsterfeld 15 
48499 Salzbergen, Tyskland 
Telefon +49 59 71 / 96 75 - 0 
Telefax +49 59 71 / 96 75 - 30 
E-post info@tuchel.com 
Reservdelsbeställning: service@tuchel.com

1.�.3 Typbeteckning

Se exemplet här intill för Profi 200 HS 600.

Profi 200 HS 600

Borstens diameter i mm

Monteringsmöjligheter

S => Snabbkopplingsram med 
stödrullshållare eller gaffel-
fästen med stödrullshållare

K => Trepunktskoppling KAT I/II 
enligt DIN 9674

D => Trepunktskoppling KAT I/II 
enligt DIN 9674

Drivsystem

H => Hydraulisk

M => Mekanisk

Arbetsbredd i cm

Frontmonterad sopmaskin typ 
Profi 
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1.�.4 Märkning

Maskinen är märkt med en typskylt.

För in data om Profi-sopmaskinen här, så 
finns de alltid tillhands. 

Modell

Best.-nr:

Byggår/ordernummer:

Maximalt oljetryck [bar]

Maximalt oljeflöde [l/min]

Egenvikt [kg]

All märkning (märkskylt, säkerhetsetiketter 
m m) är viktig dokumentation som inte får för-
ändras eller göras oläslig. Om skyltar och eti-
ketter skadas eller är felaktiga, måste de by-
tas ut.

1.�.5 Intyg om överensstämmelse

De grundläggande säkerhets- och hälsokraven enligt ma-
skindirektiv 98/37 EG för separat monterade sopmaskiner 
är uppfyllda, vilket gör att maskinen kan förses med CE-
märket. Vid utveckling av separat monterade sopmaski-
ner har dessutom de harmoniserade europeiska normerna 
DIN EN 292 1+2, DIN EN 982, DIN pr EN 1553 och DIN 
EN 474 1+2 tillämpats. Detta dokumenteras i EU-försäk-
ran om överensstämmelse.

1.�.6 Uppgifter vid förfrågan och beställning

Ange typbeteckning, serienummer och byggnadsår för 
Profi-sopmaskinen vid beställning av reservdelar eller till-
behör.

Av säkerhetsskäl bör tillbehör och reservde-
lar vara av originalutförande eller godkända 
av tillverkaren.

Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av 
att andra tillbehör och reservdelar används.

ANMÄRKNING

ANMÄRKNING

ANMÄRKNING

ANMÄRKNING
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1.�.7 Energiförbrukning

Typ av drivning:  hydraulisk

Oljetyper:   Hydraulolja enligt ISO VG 46  
    DIN 51524 (t ex Vitam GF 46  
    från Firma Aral)

Max driftstryck vid 
kontinuerlig belastning:  175 bar

Det maximala driftstrycket regleras med en 
flödesregleringsventil beroende på maskinut-
rustning och maskinvariant.

Hydraulikanslutningar: se tabellen

Sopmaskinen Profi behöver enkelverkande 
eller dubbelverkande styrkretsar från arbets-
fordonets hydraulik. Antalet och typen av 
styrkretsar beror på hur sopmaskinen Profi är 
utrustad.  

Mera information om energibehovet finns i 
kapitlet 1.2.9 Tekniska data

1.�.8 Avsedd användning

Sopmaskinen Profi monteras på ett arbetsfordon och drivs 
via ett hydraulsystem. Maskinen används för rengöring av 
normalt nedsmutsade fasta ytor.

Om maskinen används för annat än det ändamål som 
anges ovan, tar tillverkaren inget ansvar för säkerheten. 
Risken ligger då helt på användaren.

Avsett användningssätt innebär också, att användaren föl-
jer våra drifts-, underhålls- och skötselinstruktioner och an-
vänder maskinen inom de gränser som anges.

ANMÄRKNING
EW = Enkelver-
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1x DW X X
1x EW + 1x DW X X
2x DW X X X
2x DW X X X X

ANMÄRKNING
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1.�.9 Tekniska data

Vikterna är endast riktvärden, efter-
som maskinernas utrustningar kan 
variera.

Se till att arbetsmaskinens tillåtna                  
axelvikt är tillräcklig för maskinen.

ANMÄRKNING

Tekniska data Profi 180 �00 �30 �60
Arbetsbredd mm 1800 2000 2300 2600
Arbetsbredd vid 20° snedställning mm 1690 1880 2160 2440
A= Totalbredd vid inbyggd motor mm 2065 2265 2515 2765
Totalbredd vid utvändigt monterad motor mm 2045 2405 2655 2905
Bredd stomme och uppsamlingsbehållare mm 1925 2125 2375 2625
Vikt	Profi:	
Utan uppsamlingsbehållare, utan fäste kg 379 402 420 440
Utan uppsamlingsbehållare, med gaffelfäste kg 454 477 495 516
Med uppsamlingsbehållare, utan fäste kg 498 528 554 586
Med uppsamlingsbehållare, med gaffelfäste kg 573 603 629 661
Volym uppsamlingsbehållare Liter 288 318 355 393
Erforderligt oljeflöde  l/min 25-30 30-40 30-40 40-50
Ytprestanda vid 6 km/h m³/h 10800 12000 13800 15600

Diameter huvudsopvals/diameter 
sidosopborstar

600 mm/600 
mm

Max driftstryck vid kontinuerlig be-
lastning/erforderligt driftstryck

175 bar /          
160 bar

Varvtal huvudsopaxel rpm 80 till 150 
Maximalt oljeflöde 60 l/min

Vi förbehåller oss rätten att ändra vikter och mått 
beroende på teknisk utveckling! 

Sopmaskinens utrustning:

X => Grundutrustning
O => Extrautrustning

Profi 180 200 2�0 260

Styrrullar:
200x80 X X X X
250x80 O O O O
3. Stödhjul vid uppsamlingsbe-
hållare: 
250x60 X X X X

Pendelled O X X X

Fäste
Fäste Fäste

Fä
st

e

Tyngdpunkten beror på maskinens ut-
rustning, samt på fästets utformning!
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� Säkerhet
Handboken innehåller grundläggande anvisningar som ska följas vid mon-
tering, drift och underhåll. Personalen bör läsa denna handbok före an-
vändning och drifttagning av maskinen. Handboken ska alltid finnas till-
gänglig. 

Säkerhetsfrågorna behandlas inte enbart i detta avsnitt. Det finns också 
särskilda säkerhetsanvisningar i de andra huvudavsnitten.

�.1 Beteckningar för handbokens anvisningar
De säkerhetsföreskrifter i handboken, som kan leda till personskador om 
de inte följs, är märkta med allmänna risksymboler enligt DIN ISO 9244 

, Risk för klämskador: , Risk för skärskador:  De 
säkerhetsföreskrifter i handboken, som kan leda till skador på maskinen 

om de inte följs, är märkta med ordet: OBSERVERA  .

Anmärkningar betecknas med: ANMÄRKNING

Säkerhetsetiketter på maskinen ska alltid följas, och de måste alltid vara 
fullt läsbara.

2.2	 Personalens	kvalifikationer	och	utbildning
Sopmaskinen Profi får bara användas, underhållas och repareras av per-
soner som väl känner till maskinen och som har fått information om de ris-
ker som finns. Personalens ansvarsområde, behörighet och handledning 
ska noggrant definieras av den driftansvarige. Om operatörerna inte har 
tillräckliga kunskaper, måste de få utbildning och handledning. Dessutom 
ska den driftansvarige se till att personalen helt förstår innehållet i hand-
boken.

Underhållsarbeten som inte beskrivs i denna handbok får endast utföras 
av auktoriserade verkstäder.
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�.3 Risker när säkerhetsföreskrifterna inte följs
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kan det innebära risker för perso-
nalen, miljön och maskinen. Om säkerhetsanvisningarna inte följs, gäller 
inga anspråk på skadestånd.

Här några exempel på konsekvenser av att säkerhetsföreskrifterna inte 
följs:

• Risk för personskador på grund av att arbetsområdet inte är avspärrat

• Bortfall av viktiga funktioner i maskinen

• Föreskrivna metoder för underhåll och skötsel tillämpas inte

• Risk för personskador orsakade av mekanisk och kemisk påverkan.

• Risk för miljöskador genom att hydraulolja läcker ut.

�.4 Säkerhetsmedvetet arbete
Följ alltid handbokens säkerhetsföreskrifter, de gällande arbetarskydds-
reglerna samt företagets interna arbets-, drifts- och säkerhetsföreskrifter.

Myndigheternas bestämmelser för arbetarskydd och förebyggande av 
olycksfall ska alltid följas.

Följ även fordonstillverkarens säkerhetsbestämmelser.

När maskinen används på allmän väg måste tillämpliga bestämmelser 
följas, till exempel Vägtrafikförordningen. Ta även hänsyn till fordonstillver-
karens uppgifter om tillåtna axellaster.

�.5 Säkerhetsanvisningar för användaren/ 
operatören

–  Operatören måste känna till hur alla anordningar och manöverelement 
fungerar redan innan arbetet påbörjas. 

–  Operatören ska ha tätt åtsittande kläder. Undvik lösa klädesplagg.

–  Beakta tillåtna axellaster, totalvikt och transportmått.

Hydraulik

–  Hydraulslangarna får anslutas endast när fordonets hydraulsystem är 
trycklöst.



Säkerhet

  10

�

– Vätskor som sprutar ut med högt tryck (hydraulolja) kan tränga igenom 
huden och orsaka svåra skador. Kontakta omedelbart läkare vid skador. 
Infektionsrisk!

–  Hydraulslangar ska bytas ut senast efter 6 års användning (inklusive 
lagringstid på två år).

–  Kontrollera hydraulslangarna regelbundet, byt ut dem om de är skadade 
eller har åldrats. Utbytesledningarna ska uppfylla tillverkarens krav.

–  Läckor innebär en fara för miljön, och de måste därför omedelbart åt-
gärdas

–  Använd lämpliga hjälpmedel vid läcksökningen så att risken för skador 
minskas.

Drifttagning

– Kontrollera att maskinen sitter rätt monterad och inte är skadad, och att 
alla låsningar finns på plats innan drifttagningen. Kontrollera också att 
hydraulslangarna ligger fritt, eftersom slangarna lätt kan skadas om de 
hakas fast eller kläms.

–  Sätt stödanordningarna i rätt läge vid montering.

– Kontrollera att omgivningen är fri innan ivägkörning och drifttagning (till 
exempel barn). Se till att sikten är tillräckligt god.

–  Det är inte tillåtet att vistas i arbetsområdet.

–  Sopmaskinen Profi får användas endast när alla skyddsanordningar  
(på fästet och sopmaskinen) är påmonterade.

Transport

–  Kontrollera och montera vid behov transportutrustning, till exempel be-
lysning, varningsanordningar och skyddsanordningar.

– Om arbetsfordonets normala belysning är skymd i transportläge, ska 
extra belysning monteras.

–  Det är inte tillåtet att medföra passagerare på arbetsfordonet under 
transport.

–  Hydrauliken för drivning och nedsänkning av sopmaskinen Profi måste 
säkras mot oavsiktlig användning under transport.

– Lämna aldrig förarplatsen under körning.

–  Anpassa hastigheten till väg- och trafikförhållandena. Undvik plötsliga 
svängar vid körning i ojämn terräng och vid körning tvärs sluttningar.

–  Ta hänsyn till att den påmonterade sopmaskinen Profi påverkar köreg-
enskaperna samt styr- och bromsförmågan.
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Drift

–  Det är inte tillåtet att medföra passagerare på arbetsfordonet under ar-
betet.

– Lämna aldrig förarplatsen under körning.

–  Anpassa hastigheten till väg- och trafikförhållandena. Undvik plötsliga 
svängar vid körning i ojämn terräng och vid körning tvärs sluttningar.

–  Ta hänsyn till att den påmonterade sopmaskinen Profi påverkar köreg-
enskaperna samt styr- och bromsförmågan.

–  Den hydrauliska vridanordningen för snedställning får bara användas 
när inga personer finns i vridområdet.

Demontering

–  Tänk på att maskinen har rörliga delar som kan fortsätta rotera en tid ef-
ter att maskinen stängts av. Gå inte i närheten av maskinen under den-
na tid. Vänta till maskinen står helt stilla.

– Lasta av sopmaskinen mot underlaget innan du lämnar arbetsfordonet. 
Ta ur startnyckeln och se till att arbetsfordonet inte kan startas av miss-
tag eller rulla iväg!

–  Sätt stödanordningarna i rätt läge vid demontering.

�.6 Säkerhetsanvisningar för underhålls-,  
kontroll- och monteringsarbeten

Användaren ska se till att alla underhålls-, kontroll- och monteringsarbe-
ten utförs av auktoriserad och kvalificerad personal, som fått tillräcklig in-
formation om maskinen genom att ingående studera handboken.

Maskinen ska stå stilla när arbeten på den ska göras. De metoder för att 
stanna maskinen som beskrivs i handboken ska alltid följas.

Om underhåll görs när maskinen är upplyft, ska lämpliga stöttor placeras 
ut.

Använd lämpliga verktyg och handskar när sopvalsen och soplisten ska 
bytas.

Ta hand om spillolja och spillfett enligt gällande regler.

Montera tillbaka alla skyddsanordningar så fort arbetet är avslutat.

Gå igenom checklistan för drifttagning i avsnittet Drifttagning innan maski-
nen åter ska användas.
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�.7 Egna ombyggnader och egentillverkade 
reservdelar

Ombyggnad eller förändring av maskinen får bara göras efter 
överenskommelse med tillverkaren. Av säkerhetsskäl bör tillbe-
hör och reservdelar vara av originalutförande eller godkända av 
tillverkaren. Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av att an-
dra tillbehör och reservdelar används.

�.8 Otillåten användning
Maskinen är driftssäker endast om den används för avsett ända-
mål enligt handboken (se kapitel 1). De gränsvärden som anges 
i databladen får aldrig överskridas.

�.9 Varningsskyltar på maskinen enligt ISO 
11684

Det är viktigt att läsa och förstå bruksanvisningen och   
säkerhetsföreskrifterna före drifttagning. =>

Sätt inte händerna i de områden där det finns  
klämningsrisk när maskinen är igång. =>

Berör aldrig rörliga delar av maskinen.  
Vänta till maskinen står helt stilla. =>

Håll tillräckligt säkerhetsavstånd när  
Sopmaskinen Profi sänks ner.  =>

Vistas inte i maskinens vridningsområde under drift. =>

Se till att alla etiketter är rena och läsbara. 
Saknade eller skadade etiketter måste ersättas.

ANMÄRKNING
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3.1

3	 Profi-sopmaskin

3.1 Beskrivning av produkten och  
tillbehören

Sopmaskinen Profi kan användas för både uppsamlande 
sopning och frisopning. Vid frisopning tas uppsamlings-
behållaren inte bort.

Ramen består av en robust och stabil svetsad konstrukti-
on.

Sopvalsen är fritt upphängd i ramen med ett hävarmssys-
tem. Borstens läge kan ställas om med en rasterlist. So-
pvalsen kan vid behov ställas in med rasterspaken så att 
sopresultatet blir bra.

Det finns en utanpåliggande effektiv hydraulmotor med  
påkörningsskydd, som direkt driver sopvalsen. Sopvalsens 
varvtal beror på oljeflödet och på arbetsfordonets  
utrustning.

Sopvalsen har som standard en blandad borste med 
hälften av ringarna i vågig tråd och hälften PPN-ringar. 
Borstringarna har, beroende på maskintyp, en diameter på 
520 mm eller 600 mm.

Uppsamlingsbehållaren stängs och öppnas med en hy-
draulcylinder. Manövreringen görs från arbetsfordonet. Det 
finns en slittålig Vulkollan-list på uppsamlingsbehållarens 
underkant så att behållarens underkant kan förflyttas över 
underlaget jämnt och utan att skadas.

Sopmaskinen Profi passar för olika typer av arbetsfordon 
med olika monteringsmöjligheter. Alla monteringsvarianter 
(snabbfästen eller gaffelfästen) är ledat upphängda med 
en stödrullshållare i maskinramen.

Stödrullehållaren jämnar ut vriddelens nivå om marken är 
ojämn.

Med den mekaniska sidoomställningen kan Profi-sopmas-
kinen vridas 20° åt höger eller vänster.

Tillbehör

• Inbyggd effektiv hydraulmotor, 
helt skyddad genom inbyggnad i 
valsaxeln

• 3-vägs strömregulator, för opti-
mal anpassning till arbetsförhål-
landena.

• Vattensprutanordning för damm-
bindning med 200 l vattentank 
och en 12 V (24 V) torr pump.

• Hydr. sidovridning snedställning 
av Profi-sopmaskinen med en 
hydraulcylinder. För detta be-
hövs en dubbelverkande styr-
ventil på arbetsfordonet.

• Extra stabila styrrullar för svåra 
körförhållanden på mycket ojäm-
na ytor.

• Hydrauliska sidoborstar. 
 Sopning nära kanten med varv-
talsreglering och inställnings-
möjligheter med rasterbrickor för 
olika arbetslägen.

• Utrustning för körning på allmän 
väg i form av varningsflaggor 
och positionsljus. Båda är ett 
krav på arbetsfordon enligt Väg-
trafikförordningen.
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ANMÄRKNING

3.� Lagring
Kapitel 3.5 Demontering måste genomläsas 
före detta kapitel.

Ställ upp sopmaskinen på ett stabilt och jämnt un-
derlag, på en torr och ren plats.

Risk för olycksfall! Kontrollera att Profi-sop-
maskinen står säkert uppställd.

• Stäng kranen vid sidosopborsten (2) och hydraulcylin-
derns kran (tömning) (3). 

• Stödhjulen (1) ska peka bakåt. 

Avlasta sopvalsens marktryck

• Dra i handtagen (4) till spaksystemet på båda sidor om 
maskinen, en i taget, och sätt spaken i översta ingrepps-
läget.

Ta hänsyn till sopvalsens egenvikt vid om-
ställningen!

Profi-sopmaskin	utan	uppsamlingsbehållare

•  Om sopmaskinen är frisopande, skjut ner stödbenen mot 
marken och lås dem.

Sväng ut sidoborstarna ur arbetsområdet

• Vrid spaken (6) från läge A till läge B.

• Sväng sidoborstarna uppåt. 

• Spaken (6) låser sidosopborstarna med ingreppsfliken 
(7). 

Spaken (6) måste ligga över ingreppsfliken (7).

Vattensprutanordning

• Töm vattentanken (8). Öppna utloppsskruven (9) (tan-
kens undersida).

•  Om det finns frysrisk, låt vattensprutningens pump gå 10 
till 15 s, tills det inte längre finns något vatten kvar i led-
ningen.
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Risk för olycksfall! Det finns risk att snubbla på hy-
draulslangar och elektriska ledningar som ligger på 
golvet. Lägg dessa över sopmaskinen Profi. 

Skydda hydraulikuttagen med dammkåpor. 

• Rengör sopmaskinen grundligt vid behov. Smutsen su-
ger upp fuktighet och leder till rostbildning.

•  Smörj Profi-sopmaskinen ordentligt.

• Bättra vid behov lackskador.

3.3 Montering
Sopmaskinen Profi ska monteras med rätt monte-
ringsutrustning på rätt typ av arbetsfordon.

Monteringsanordningarna får inte förändras eller 
modifieras.

Kontrollera fordonstillverkarens uppgifter om stöd-
laster, axelavlastningar, axellaster, totalvikt och 
transportmått.

Om ballastvikt ska användas, montera den enligt 
anvisningarna på arbetsfordonet innan maskinen 
hängs på.

 
Var mycket försiktig vid monteringen.   

Följ också handboken från arbetsfordonets  
tillverkare.

Underhåll, reparationer och ommonteringar får 
bara göras på sopmaskinen Profi när hydrauldriv-
ningen är urkopplad och de hydrauliska anslutning-
arna är lossade. Kontrollera att arbetsfordonet inte 
kan startas av misstag eller rulla iväg!

Kontrollera att maskinen är ordentligt monterad och 
att alla låsningar är på plats. Kontrollera också att 
hydraulslangarna och elkablarna ligger fritt, efter-
som slangarna lätt kan skadas om de hakas fast 
eller kläms.
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3.3.1 Första montering

När sopmaskin med vattensprutanordning eller be-
lysningsanläggning monteras första gången, ska 
kopplingsdosor monteras på lämpliga ställen i ar-
betsfordonet.

•  Anslut kabeln (3) till batteriets minuspol.

•  Anslut kabeln (4) till positionsljusets pol.

•  Kontaktdosa (5) för elektrisk anslutningsledning till sop-
maskinen Profi.

•  (1) Säkring.

•  (2) Huvudbrytare.

3.3.� Snabbväxlingsfäste

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3   
 

Kontrollera att fästet är rent.  
Rengör vid behov.

•  Kör fram arbetsfordonet så att det står 300 mm från sop-
maskinen.

•  Sänk ner arbetsfordonets fäste under fästesöppningen 
(1) på sopmaskinen Profi.

• Kör in arbetsfordonet och höj lyften.

• Sätt in låsbultar i hålen (2).

Kontrollera att upphängningsbultar och lås-
bultar sitter fast ordentligt.

• Anslut hydraulledningarna enligt fordonstillverkarens 
anvisningar.

•  Anslut de elektriska ledningarna för vattensprutanord-
ningen och belysningsanläggningen i arbetsfordonets 
kopplingsdosa.

•  Lyft upp sopmaskinen och kontrollera funktionen.

ANMÄRKNING

OBSERVERA

TU404160

5
1

2

3

4



Profi-sopmaskin

  17

3.3

3.3.3 Gaffelfäste

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 
  

Kontrollera att gaffelarmsfästet och gaffelar-
marna är rena. Rengör vid behov.

• Ställ in avståndet mellan gaffelarmarna innan arbetsfor-
donet körs in!

• Låshakarna (1) ska peka mot marken.

• Kör in gafflarna i fästena (3).

• Ställ om låshakarna (utför steg (pilarna) 4–7).   
   

Spaken greppar in i hålet (klickar).

• Anpassa avståndet (8) mellan gafflarna och låsningen 
med  justeranordningen (9).

•  Gaffelfästet ska dessutom låsas med en kedja (9).

• Sträck kedjan kring arbetsfordonets slid och lås med 
karbinhaken (10).

Kedjan får inte komma i kontakt med lyftan-
ordningens styrningar.

Kontrollera att låsbygeln är låst på rätt sätt 
bakom gafflarna. Kontrollera att kedjan är 
spänd.

•  Anslut hydraulledningarna enligt fordonstillverkarens an-
visningar.

•  Anslut de elektriska ledningarna för vattensprutanord-
ningen och belysningsanläggningen i arbetsfordonets 
kopplingsdosa.

• Lyft upp sopmaskinen och kontrollera funktionen.

ANMÄRKNING

OBSERVERA

ANMÄRKNING

OBSERVERA
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3.4 Drift
Läs först kapitel 3.3 och montera sopmaskinen 
Profi.

3.4.1 Transportkörning

Följ säkerhetsföreskrifterna som anges i kapitel 
3.3.

Transportkörning får bara göras med tom 
uppsamlingsbehållare.

• Stäng kranen (se kapitel 3.2). 

•  Ställ upp maskinen rakt (se kapitel 3.4.7)

• Fäll upp sidosopborstarna uppåt och lås dem.(se kapitel 
3.2).

Transportkörning med monterad sopmaskin

Lyft upp sopmaskinen Profi och lås sopma-
skinens manöverspak i arbetsfordonet så att 
den inte kan manövreras oavsiktligt.

Transport av sopmaskinen

• Sätt en draglina genom transportöglan (1).

Draglinan ska ha tillräcklig dragkraft och lyftanord-
ningen måste hålla för sopmaskinens vikt.

Ta bort lösa föremål från sopmaskinen innan den 
lyfts upp. 

3.4.� Drifttagning

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3

•  Om sopmaskinen Profi används frisopande, skjut upp de 
båda stödbenen och lås dem.

•  Öppna avstängningskranen till hydraulcylindern för upp-
samlingsbehållarens tömning och för sidosopborstarna.

•  Lämplig hastighet för körning och sopning är 6 km/h.

• När sopmaskinen körs ger den en sopbild som är 6–10 cm. 
(Inställning av sopbilden beskrivs i kapitel 3.4.8)

• Dra hydraulslangar och elkablar så att de inte kan kläm-
mas. (Se kapitel 3.3 Första montering)

OBSERVERA
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Fäll ut sidosopborstarna till arbetsläge

• Dra tillbaka, vrid och sväng ner sidosopborstarna (enligt 
bilderna här intill).

Tänk på sidosopborstarnas egenvikt. 

• Öppna sidosopborstarnas avstängningskran på sopma-
skinens översida (se sidan 18).

•  Ställ in sidosopborstarnas sopbild enligt beskrivningen i 
kapitel 3.4.3.

Sopmaskinens placering vid drift framför arbets-
maskinen

•  Sänk sopmaskinen tills de två eller tre styrrullarna (1) får 
kontakt med marken. 

• Infästningsanordningen ska stå lodrätt i förhållande till 
marken. (Infästningsanordningen ska vara lodrät i förhål-
lande till marken i rullstyrningen.)

• Sänk eller höj fordonets lyftanordning så att fästet (2) 
med stödrullehållaren ligger i mitten av rullstyrningen (3). 
Båda de gröna markeringarna (4) ska vara på samma 
höjd (=0). 

• Kontrollera åter att fästets och vriddelens och höjdvis-
ning har samma vinkel (0°) (det är lättast att se från sop-
maskinssidan), tippa vid behov maskinfästet inåt eller 
utåt.

3.4.3 Inställning och efterjustering av sidosop-
borstarna

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3  

Tänk på sidosopborstarnas egenvikt.  

Position sidosopborstar

• Bulten (1) ligger an mot stoppet (2) när sopmaskinen är 
3–6 cm över marken. 

• Omställningsmöjlighet: Förskjut brickorna (3) bakåt. 
Då rör sig sidosopborstarna nedåt (pil 4).

OBSERVERA

0°

0° = 0
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Anpassning av arbetsbredd

• Lossa skruvförbandet (6) och ställ om sidosopborstarna i 
de avlånga hålen.

• Med skruvförbandet (7) kan stoppet ställas om. Sidosop-
kvastarna ändrar bredden (5).

Sidosopborstar - ställ in uppläggspunkten

• Sidosopborstarna ska sopa sidokanten i området klock-
an 12–3, enligt markeringen (8).

• Förskjut klämbrickan (9). Lutningen (10) ställs om.

• Förskjut klämbrickan (11). Ingreppsvinkeln (12) ställs 
om.

Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åt-
dragna.

• Utför funktionskontroll.

3.4.4 Varvtalsinställning

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 

Borstaxel

För sopmaskiner med direkt anslutning till hydraulmotorn 
styrs varvtalet med oljeflödet från arbetsfordonet. Drivnin-
gen beror på arbetsfordonet och dess utrustning.

Varvtalsinställningen för huvudsopvalsen på Profi-sopmas-
kiner, som har 3-vägs strömregulator, görs med inställ-
ningsskruven (1) på 3-vägs strömregulatorn (2). 

(medurs = ökar, moturs = minskar)

Sidosopborstar

Sidosopbostarnas varvtalsinställning görs med reglerventi-
lens (4) inställningsskruv (3).

(medurs = ökar, moturs = minskar)

OBSERVERA
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3.4.5 Tömning av uppsamlingsbehållaren

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 

Uppsamlingsbehållaren öppnas med en hydraulcylinder. 
Kranen för tillförsel av tryckluft måste vara öppen.

• I uppsamlingsbehållaren finns en pendelmonterad över-
fyllningsklaff. Överfyllningsklaffen ökar uppsamlingsvoly-
men. Vid tömning av uppsamlingsbehållaren fälls över-
fyllningsklaffen ut ur tömningsområdet.

•  Lyft Profi-sopmaskinen.

Se till att ingen befinner sig under maskinen 
när den töms.

• Ställ om spaken för sopmaskinens hydraulik i arbetsfor-
donet. Flödesriktningen växlar och uppsamlingsbehålla-
ren öppnas.

• Uppsamlingsbehållaren stängs med samma spak i ar-
betsfordonet.

Om skräpet är vått, tryck till kortvarigt på spa-
ken, det underlättar tömningen.

3.4.6 Frisopning

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 
 

•  Lyft upp Profi-sopmaskinen och håll den nära underla-
get.

• Ställ om spaken för sopmaskinens hydraulik i arbetsfor-
donet. Flödesriktningen ändras. Öppna uppsamlingsbe-
hållaren helt.

• Sänk ner Profi-sopmaskinen till alla styrrullar har mark-
kontakt och sopmaskinen står vågrätt i förhållande till 
den yta som ska rengöras.

• Stäng av ledningen till uppsamlingsbehållarens hydraul-
cylinder. Avstängningskranen ska peka mot sopmaski-
nens mitt.

• Stoppa den öppnade uppsamlingsbehållaren genom att 
ställa om manöverspaken, behållaren står då kvar i öp-
pet läge.

Sopmaskinens placering vid drift fram-
för arbetsmaskinen beskrivs i kapitel 3.4.2 
Drifttagning.

ANMÄRKNING
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3.4.7 Vridning åt sidan till frisopningsläge

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3  

När sopmaskinen används för frisopning, ska den vridas 
i förhållande till körbanans kant. (Sopvinkel/materialet so-
pas åt vänster eller höger).

Mekanisk sidovridning

Sidoomställningen görs med omställningsmekanismen (1) 
i sopmaskinens vridningspunkt.

•  Lyft sopmaskinen något.

• Snedställningsspaken (2) (rött handtag) förs med väns-
ter hand utåt och den önskade sopvinkeln ställs in med 
höger hand genom att förskjuta monteringsupphängnin-
gen (3).

• Snäpp in i lämpligt snäppläge (4).

Överlastskydd

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 
 

Det finns ett överlastskydd, som utlöser vid 
påkörning av hinder. Skyddet består av två 
brytskruvar (gänga M8, hållfasthetsklass 8.8) 
som skjuvas av. De är fästa med fästbalkar i 
sopmaskinens ram.

Om brytskruvarna (5) går av, ersätt alltid med 
skruvar av hållfasthetsklass 8.8 (M8 x 40).

Hydraulisk sidovridning

Sidovridningen görs med en hydraulcylinder mellan sväng-
konsolen och sopmaskinens ram.

•  Lyft sopmaskinen något.

• Använd styrspaken för den andra dubbelverkande styr-
kretsen.  Då vrids sopmaskinen åt vänster eller höger.

OBSERVERA
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3.4.9 Inställning av sopbild

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 

När Profi-sopmaskinen körs, ska sopbilden 
vara 6–10 cm bred (När sopmaskinen lyfts 
upp ska det rengjorda området vara 6–10 cm 
brett). 

Kontrollera sopbilden på ett jämnt underlag! 

Om bredden inte är tillräcklig, eller om trycket mot underla-
get är för lågt, måste sopvalsens upphängningsmekanism 
justeras in så att den är lika på båda sidor.

Ta hänsyn till sopvalsens egenvikt!

Se till att hydraulslangarna inte är vridna eller 
knäckta.

• Lyft upp sopmaskinen och håll den nära underlaget. 

• Dra handtaget (1) bakåt

• Sätt spaken i ingrepp i önskad position (2).

• Gör samma inställning på båda sidor om sopvalsen. 

• Kontrollera sopbildens bredd a = 6–10 cm. 

3.5 Demontering
Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3  

Ställ upp sopmaskinen på ett stabilt och jämnt un-
derlag, på en torr och ren plats. Se till att den inte 
kan rulla iväg.

Kontrollera att Profi-sopmaskinen står säkert upp-
ställd.

Om Profi-sopmaskinen inte ska användas di-
rekt igen, se även informationen under punk-
ten Lagring.

• Sänk ner sopmaskinen tills alla styrrullar kommer i kon-
takt med underlaget. Styrrullarna ska peka mot arbets-
fordonet.

• Se till att uppsamlingsbehållaren är tom och stängd när 
sopmaskinen demonteras.

OBSERVERA
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• Stäng kranen till hydraulcylindern (tömning).

• Stäng kranen till sidosopborstarna. Fäll upp sidosopbor-
starna uppåt och lås dem.(se kapitel 3.4 Transportkör-
ning).

• Om sopmaskinen används frisopande, skjut ner de båda 
stödbenen (5) och lås dem. 

• Lossa hydraulslangar och elkablar från fordonet.

Risk för olycksfall! Lägg inte hydraulslangar el-
ler elektriska ledningar på golvet. Det finns risk att 
snubbla på dem. Lägg slangar och ledningar över 
sopmaskinen.

Skydda hydraulikkopplingarna med dammkå-
por. Nedsmutsning kan skada hydraulanlägg-
ningen.

3.5.1 Snabbväxlingsfäste

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 

• Lossa fästets hydrauliska låsning (2) med spaken i ar-
betsfordonet.

• Lossa fästets mekaniska låsning (2) genom att ta bort 
låsbultarna.

• Sänk lyftanordningen tills fästets bultar finns under fäs-
tets öppningar (1).

•  Backa fordonet.

3.5.� Gaffelfäste

Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3.3 

• Skjut säkerhetsbygeln nedåt (arbeta i omvänd ordnings-
följd jämfört med monteringen, som beskrivs i kapitel 
3.3.3). 

Spaken greppar in i hålet (klickar). (utför steg 
4–7)

• Lossa säkerhetskedjan från arbetsfordonet och lägg den 
på maskinens tak.

•  Kör ut gaffelarmarna ur gaffelfästena.

• Backa fordonet. 
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4 Skötsel och underhåll

4.1 Allmänt
Underhåll, reparationer och ombyggnader får bara 
göras på sopmaskinen när hydrauldrivningen är ur-
kopplad och de hydrauliska anslutningarna är los-
sade. Kontrollera att arbetsfordonet inte kan startas 
av misstag eller rulla iväg!

Kontrollera efter 5 drifttimmar att alla skruvar och muttrar 
är åtdragna, därefter regelbundet (ungefär var 50:e drift-
timme). Dra åt vid behov. 

A = Gängstorlek (hållfasthetsklassen framgår av skruvhu-
vudet)

A
 ø 

 3.6  5.6  6.8  8.8  10.9  12.9

Måtdragning(Nm)

M 6  3.43  4.51  8.73  10.3 14.71 17.65

M 7  5.59  7.45 14.22 17.16 24.52 28.44

M 8  8.24  10.79 21.57 25.50 35.30 42.17

M 10 16.67 21.57 42.17 50.01 70.61 85.32

M 12 28.44 38.25 73.55 87.28 122.58 147.10

M 14 45.11 60.8 116.7 135.27 194.17 235.36

M 16 69.63 93.16 178.46 210.84 299.1 357.94

M 18 95.13 127.40 245.17 289.3 411.88 490.34

M 20 135.33 180.44 348.14 411.88 576.50 669.26

M 22 162.4 245.17 470.72 558.98 784.45 941.44

M 24 230.46 308.91 598.21 710.99 1000.28 1196.42

Vridmomenten Måtdragning är riktvärden för metriska gängor 
enligt DIN 13.  Friktionskoefficient 0,14 för nya osmorda 
skruvar. Övriga värden är riktvärden som rekommenderas 
av olika skruvtillverkare. Vi tar inget ansvar för tillämpning-
en.

Byt ut självlåsande muttrar efter varje demontering.

•  Kontrollera hydraulslangarna regelbundet.

•  Hydraulslangar ska bytas ut senast efter 6 års använd-
ning (inklusive lagringstid på två år).

•  Byt ut skadade och åldrade hydraulslangar.

•  Utbytesledningarna ska uppfylla tillverkarens krav.

8 . 8

1 0 . 9
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4.� Byte av borstringar
Underhåll, reparationer och ombyggnader får bara 
göras på sopmaskinen när hydrauldrivningen är ur-
kopplad och de hydrauliska anslutningarna är los-
sade. Kontrollera att arbetsfordonet inte kan startas 
av misstag eller rulla iväg! 

Vistas inte under maskinen när den är upplyft. 

Den öppna uppsamlingsbehållaren ska alltid 
låsas genom att stänga kranen. Det behövs 
en extra mekanisk säkring som förhindrar att 
behållaren kan stängas.

Borstringarna bör endast bytas när maskinen 
är monterad på arbetsfordonet.

4.�.1 Borstaxel, utanpåliggande motor

• Lyft upp sopmaskinen (ungefär 200 mm) och öppna upp-
samlingsbehållaren. 

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte kan 
startas, rulla iväg eller sänkas ner! 

• Stäng kranen till tömningscylindern.

• Sätt spaken (2) i det nedersta läget.

•  Sänk ner sopmaskinen så att hela borstaxeln vilar mot 
golvet.

Släpp ut trycket ur hydraulledningarna mellan 
sopmaskinen och arbetsfordonet.

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet 
inte kan startas, rulla iväg eller sänkas ner!

•  Skruva ut fästskruvarna (3) för motorskyddet (4).

•  Skruva ut fästskruvarna (5) för hydraulmotorn (6).

• Ta bort skyddskåpan (7) på lagersidan.

•  Skruva ut fästskruvarna (8) för flänslagret (9).
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• Skjut borstaxeln (10) i rikting mot hydraulmotorn, så att 
hydraulmotorns centreringsansats ligger fritt.

• Sätt spaken (2) i det nedersta läget.

• Lyft sopmaskinen till borstaxeln ligger helt fritt.

Det behövs en extra mekanisk säkring som 
förhindrar att behållaren kan sänkas ner. 
(Klämningsrisk finns mellan sidorna på sop-
maskinens ram och uppsamlingsbehållaren.)

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet 
inte kan startas, rulla iväg eller sänkas ner!

• Vrid borstaxeln (10) moturs 180° (akta hydraulslangar-
na).

Om hydraulslangarna hakas fast eller kläms, kan 
de skadas.

•  Ställ ner sopmaskinens ram på de bakre stödrullarna.

• Dra loss flänslager (9) från klämringen efter att de två 
låsskruvarna (11) lossats.

•  Skruva ut de fyra försänkta skruvarna (12) och demon-
tera hållarplattan (13).

• Dra bort de slitna borstringarna. (Antal borstringar, se re-
servdelslistan. Bortsatser av typerna Snowline, Sunline 
och Beeline kan användas).

•  Rengör alla detaljer före montering. Byt ut vid behov.

Artikelnummer för delarna framgår av reserv-
delslistan. Adressen finns på baksidan av 
denna handbok , eller använd e-post till ser-
vice@tuchel.com

•  Hopsättning och montering av borstaxeln görs i omvänd 
ordningsföljd mot demonteringen.

OBSERVERA

ANMÄRKNING

2

ANMÄRKNING
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4.�.� Borstaxel, inbyggd motor

Säkerhetsföreskrifterna i kapitel 4.2 gäller 

• Lyft upp sopmaskinen (ungefär 200 mm) och öppna upp-
samlingsbehållaren. 

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte kan 
startas, rulla iväg eller sänkas ner! 

• Stäng tömningscylinderns kran (1) (ska peka mot den 
bakre styrrullen).

• Sätt spaken (2) i det nedersta läget.

•  Sänk ner sopmaskinen så att hela borstaxeln vilar mot 
golvet.

Släpp ut trycket ur hydraulledningarna mellan 
sopmaskinen och arbetsfordonet.

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet 
inte kan startas, rulla iväg eller sänkas ner!

•  Skruva ut fästskruvarna (15) för slangskyddet (16).

•  Skruva ut fästskruvarna (17) för motorfästet (18).

• Ta bort skyddskåpan (7) på lagersidan.

•  Skruva ut fästskruvarna (8) för flänslagret (9).

• Sätt spaken (2) i det nedersta läget.

• Lyft sopmaskinens ram tills borstaxeln ligger helt fritt. 
(Var försiktig med hydraulslangarna!).

Om hydraulslangarna hakas fast eller kläms, kan 
de skadas.

Det behövs en extra mekanisk säkring som 
förhindrar att behållaren kan sänkas ner.  
(Klämningsrisk finns mellan sidorna på sop-
maskinens ram och uppsamlingsbehållaren.)

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet 
inte kan startas, rulla iväg eller sänkas ner!

OBSERVERA

ANMÄRKNING

OBSERVERA
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•  Dra ut motorfästet (18) med hydraulmotorn (19) ur vals-
axeln (20).

• Dra bort valsaxeln (20) under sopmaskinen.

•  Ställ ner sopmaskinens ram på de bakre stödrullarna.

• Dra loss flänslager (9) från klämringen efter att de två 
låsskruvarna lossats.

•  Skruva ut de fyra försänkta skruvarna (12) och demon-
tera hållarplattan (13).

• Dra bort de slitna borstringarna. (Antal borstringar, se re-
servdelslistan. Bortsatser av typerna Snowline, Sunline 
och Beeline kan användas).

Medbringaren (21) för de nya borstringarna 
(22) ska kortas i området kring valsaxelän-
darna (23) till måttet a = 4 - 5 mm.

•  Rengör alla detaljer före montering. Byt ut vid behov.

Artikelnummer för delarna framgår av reserv-
delslistan. Adressen finns på baksidan av 
denna handbok , eller använd e-post till ser-
vice@tuchel.com

•  Hopsättning och montering av borstaxeln görs i omvänd 
ordningsföljd mot demonteringen.

4.3 Byte av tallriksborstar
Ombyggnadsarbeten får bara göras på sopmas-
kinen när hydrauldrivningen är urkopplad och de 
hydrauliska anslutningarna är lossade. Kontrollera 
att arbetsfordonet inte kan startas av misstag eller 
rulla iväg!

• Fäll upp och lås sidoborstarna (se kapitel 3.2.3).

• Skruva loss 3 sexkantsmuttrar (1).

Tänk på sidosopborstarnas egenvikt. 

• Ta bort alla tallriksborstar (2) och sätt det genomgående 
hålet i tallriksborstarna så att det passar i flänsen (3).

• Lås tallriksborstarna med nya självlåsande muttrar. 

• Fäll ut sidosopborstarna (1) till arbetsläge och ställ in 
dem på nytt enligt kapitel 3.4.3.

23
21

a

22

ANMÄRKNING

ANMÄRKNING
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4.4 Byte av Vulkollanlist
Ombyggnadsarbeten på sopmaskinen får bara gö-
ras när hydrauldrivningen är urkopplad. Kontrollera 
att arbetsfordonet inte kan startas av misstag eller 
rulla iväg!

Vulkollan-listen bör endast bytas när maski-
nen är påmonterad och upplyft.

Uppsamlingsbehållaren ska vara tom och 
helt upplyft.

Vistas inte under maskinen när den är upplyft. 

Se till att sopmaskinen och arbetsfordonet inte kan 
startas, rulla iväg eller sänkas ner! 

Den öppna uppsamlingsbehållaren ska alltid låsas 
genom att stänga kranen. Det behövs en extra me-
kanisk säkring som förhindrar att behållaren kan 
stängas.

Ta hänsyn till stötlistens och Vulkollanlistens egen-
vikt.

• Ta bort fästskruvarna (2) och skruvarna (4) utmed hela 
Vulkollanlisten (1).

• Ta bort stötlisten (3) och den gamla Vulkollanlisten (1).

• Byt ut Vulkollan-listen (1).

Monteringen görs i omvänd ordningsföljd.

4.5 Vattensprutanordning
Vattenfiltret finns i vattentankens (1) sugslang (4).

Kontrollera filtersilens skick var 50:e drifttim-
me. Rengör vid behov.

• Skruva loss husets lock (2).

• Dra ut sugslangen (4) ur vattentankens öppning (3). 
Skruva loss husets lock (7).

• Rengör filtersilen (6) med vatten.

• Skruva på husets lock (7) med filtersil (6) på huset (5).

• Lägg tillbaka sugslangen (4) i vattentanken (1) och skru-
va på vattentankens lock (2).

OBSERVERA

ANMÄRKNING

OBSERVERA
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4.6 Smörjplan
Smörj lagringarna varje vecka. Fett enligt 
DIN 51502 (till exempel Gresalit 2 från Firma 
Westfalen).

ANMÄRKNING

Smörj varje vecka!
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4.7 Störningar; orsaker och åtgärder

Störning Orsak Åtgärd

1. Sopvalsen roterar inte - Hydraulanslutningarna 
fungerar inte

- För litet tryck eller för liten 
volymström

- Hydraulmotor defekt

- Inställning flödesreglerventil       

- Mått A måste vara 680 mm 
(mitt - mitt)

- Kontrollera anslutningarna 

- Kontakta specialverkstad 

- Kontakta specialverkstad 

- Kontrollera ventilens inställ-
ning.

- Dra ut gänglänken vid upp-
samlingsbehållaren

2. Uppsamlingsbehållaren 
vrids inte upp

- Tilledningen igensatt

- Hydraulanslutningarna 
fungerar inte

- Hydraulcylinder defekt

- Ställ om tvåvägskranen

- Kontrollera anslutningarna 

- Kontakta specialverkstad

3. Vattensprutanordningen 
fungerar inte

- Vattentanken tom

- Säkringen i kopplingsboxen 
defekt

- Vattenfilter igensatt

- Munstycken igensatta

- Fyll på vatten

- Byt säkring 

- Rengör vattenfilter

- Rengör munstycken

4. Sidoborsten roterar inte - Tilledningen igensatt

- Hydraulanslutningarna 
fungerar inte

- Inställningar vid flödesreg-
leringsventil         

- Hydraulmotor defekt

- Ställ om tvåvägskranen

- Kontrollera anslutningarna 

- Kontrollera flödesventilens 
inställning

- Kontakta specialverkstad

5. Dåligt sopresultat - Sopborstarnas inställning 

- Sopborstarnas varvtal för 
högt/lågt

- Ställ in sopborstarna med 
rasterspaken

- Reglera sopborstarnas 
varvtal
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4.8 Hydraulscheman

Utförande Profi-sopmaskin:

Sopmaskinen frisopande

Utförande Profi-sopmaskin:

Sopmaskin med uppsamlingsbehållare

Utförande Profi-sopmaskin:

Sopmaskin med uppsamlingsbehållare och sidosopborstar

Utförande Profi-sopmaskin:

Sopmaskin frisopande med 3-vägs flödesregleringsventil
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Utförande Profi-sopmaskin:

Sopmaskin med uppsamlingsbehållare, sidosopborstar 
och 3-vägs flödesregleringsventil

Utförande Profi-sopmaskin:

Sopmaskin med uppsamlingsbehållare och 3-vägs flödes-
regleringsventil

Utförande Profi-sopmaskin:

Hydraulisk snedställning
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