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MAS-Vask / MAS-Glass / MAS-Matavfall

MAS – Tekniske data

MAS    8 - 16  m³

MAS

Glassinnsamling med lav knusefrekvens. Påbygge 
har ingen komprimering og ivaretar glasset på en 
skånsom måte og bevarer glass til gjenbruk

MAS har blitt utviklet med innsamling av avfall med 
høyt væskeinnhold, spesielt i tankene. Aggregatet 
danner en forseglet beholder for avfall uten lekkasje.

NTM er gjennom MAS i stand til å tilby hygieniske 
arbeidsforhold for både sjåføren og det omgivende 
miljøet uten risiko for flytende spillutslipp. 
Aggregatet har blitt utstyrt med selvfettet lagre med 
utvidede serviceintervall for å minimere 
vedlikeholdskostnaden. Disse resulterer igjen i at 
alle ekstra kostnader for sentrale smøreanlegg blir 
overflødige.

MAS enkel konstruksjon, med få bevegelige 
komponenter, gir høy lagringskapasitet og 
driftssikkerhet. Alle sylindere og sensorer er 
plassert utenfor aggregatet for å sikre høy 
pålitelighet.

Heisen kan tømme beholdere i størrelser fra 140 - 
1000 l. Ytterligere forhøyningsalternativer for 
containere på plattformer er tilgjengelige som 
ekstrautstyr. Heisen kan også utstyres med 
forskyvninger for rulleopp samt utvidbare viskere.

Heisen er betinget for skala PC2H som standard. 
MAS har blitt konstruert for 2- og 3-aksels chassis, 
med en totalvekt fra 16t til 26t. Lengden på 
aggregatet er skreddersydd etter chassiset.

Standardutstyr

- Kamheis
- Pneumatisk motholdsbom
- Manøverpanel
- Automatisk arbeidssyklus
- Automatisk turtallsregulering
- Roterende varsellampe foran og bak
- Arbeidslamper på siden og bak på skap
- Sidemontert underkjøringshinder
- Spade og kost med holdere
- Ryggekamera LCD farge

Tekniske data MAS
Lastevolum (nett)
Aggregatets vekt
Høyde over chassis
Bredde

8 - 16m³ 
4000 - 4700 kg
2300 mm 2550 mm

Lengde 6500 - 9000 mm
Lastehøyde 1150 mm

Komprimeringskraft 220 bar
120 - 770 l

Produsenten forbeholder seg rett til å 
endre spesifikasjoner uten varsel.

Beholdere 
Løftekapasitet 500 kg




