
Anaconda™ MD (eng. medium) är sopbilsaggregatet anpassat för insamling 

av hushållssopor, avsett för montering på chassi från 12 ton och uppåt. 

Anaconda™ MD produceras i storlekar från ca 8 kubik upp till 18 kubik och 

utrustas lämpligast med kärllyft för tömning av kärl. I kombination med hydraulisk 

vinsch så klarar den även av tömning av  storcontainer med vanliga hushållssopor 

eller enstaka containers med återvinningsmaterial.

Anaconda™ MD är utvecklat av branschens bästa konstruktörer tillsammans 

med några av de största renhållningsföretagen i Norden för att tillgodose de 

krav som användarna ställer på ett modernt sopbilsaggregat. Genom deras 

erfarenhet så har Anaconda™ MD utvecklats till en produkt med fokusering 

på funktionalitet, hållbarhet och servicevänlighet. 

Anaconda™ MD är utrustat med ergonomiskt riktiga, lättåtkomliga och 

enkla manöverdon på aggregatets båda sidor, samt en manöverpanel i hytten 

där urlastning kan göras. Väljer man dessutom till en option såsom fällbart 

spillskydd inklusive autostart av arbetscykel, så startar arbetscykeln automatiskt 

efter ett i förhand valt antal tömningar vilket ger tidsbesparingar och minskad 

energiförbrukning. 

• Avsedd för montage på 12 
tons chassi eller större

• Hög laglig lastförmåga 
genom låg egenvikt

• Användarvänligt 
för brukare och 
servicepersonal

• Ekonomiskt fördelaktigt 
genom låga drift- och 
underhållskostnader 

• Ergonomisk och 
miljövänlig



Joab Recycling AB
Bagaregatan 4

384 93 Ålem, Sverige

E-post: info@joab.se
Växel:  0499-48080

www.joab.se
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Anaconda™ MD är marknadens mest miljövänliga och ekonomiskt fördelak-

tiga sopbilsaggregat att äga. Genom en individuell anpassning av hydraulflödet 

för varje enskild funktion så är energiåtgången avsevärt lägre hos Anacon-
da™ MD än hos konkurrenterna. Exempelvis så körs lyftens funktioner helt 

utan varvtalshöjning på motorn vilket ger en markant reducering av bränsleför-

brukning och avgasutsläpp, för att inte tala om den låga ljudnivå runt fordonet 

när inte motorvarvet ökas.

Anaconda™ MD är byggt för att minimera underhållskostnaderna och har 

därför utrustats med smörjfria lagringar i alla rörliga leder. Känsligheten för fukt 

har reducerats avsevärt då ingen pneumatik finns monterad på aggregatet. An-

vändandet av mjuktätande hydraulkopplingar har gjort att risken för läckage 

minimerats. Hydraulik och elsystem har monterats på en lättillgänglig och väl 

skyddat plats, som gör det möjligt att arbeta med från marknivå.

Anaconda™ MD är med andra ord sopbilsaggregatet för dig som värnar 

om din personal och deras arbetsmiljö, bryr dig om dina vänner i närområdet 

och den globala miljöpåverkan men samtidigt kräver ett modernt och 

kostnadseffektivt fordon utav högsta kvalitet.

Tekniska data

Arbetscykel:   12-14 Sek

Presskraft:   2,35 Kg/cm2

Lastfickans volym:   1,16 m3

Max systemtryck:   260 Bar

Ventiler: Lastkännande proportionalstyrd

Pump: Variabel

Elsystem: 24 volt mobilt 

 Can-bus styrsystem

 

 Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering,  
 göra ändringar av tekniska data.

JOAB:s sopbilsaggregat har 
redan från början en hög 
utrustningsnivå och kan 
kompletteras med ytterligare 
funktioner och optioner 

Som standardutrustning 
kan nämnas:

•  Tryck och flödeskompenserat 
hydraulsystem

•  Can-bus elsystem

•  Visuellt felsökningsprogram

•  Justerbar låsning av 
baklucka

•  Hel tätning mellan behållare 
och baklucka

•  Inbyggda givare för 
arbetscykel

•  Vända hydraulcylindrar

•  Smörjfria lager

•  Mjuktätande 
hydraulkopplingar

•  Övervakningskamera 5,6” 
färg  

•  Helsvetsade sidor på 
behållare och baklucka

•  Manövrering av arbetscykel 
samt summerfunktion på 
båda sidor

Detta tillsammans med vårt 
optionsprogram gör JOAB 
Anaconda™ MD till marknadens 
modernaste aggregat avsett 
för insamling av hushållssopor


