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Maskinerna i serien LM Tools Hamster hör till de 

ledande uppsamlande sopmaskinerna på mark-

naden. De samlar snabbt och effektivt upp sand, 

skräp och annat löst material från gatytan. Välfun-

gerande och driftsäker teknik gör maskinerna lätta 

att använda och säkra i drift.

LM Tools Hamsteri



LM Tools arbetsredskapen 
som gjorda för LM Trac 

redskapsbärarna.
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ÅTERFÖRSÄLJARE:

Tekniska data

MINI S hAMSTERI hAMSTERI SUPERhAMSTERI MAXIhAMSTERI

Arbetsbredd 
med sidoborste*

1740 mm 1850 mm 2050 mm   3050 mm

Sopvalsens bredd  1100 mm 1300 mm 1500 mm 1800 mm

Sidoborstens diameter 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Sopbehållarens volym 200 l 500 l 700 l 950 l

Tomvikt 600 kg 750 kg 950 kg 1350 kg

Hydraulikkrav 30 l/min 40 l/min 40 - 60 l/min 60 l/min

Befuktningssystem 100 l 180 l 210 l 210 l

Tillbehör
Vänster sidoborste 
(max. arbetsbredd 

2240mm)

Vänster sidoborste 
(max. arbetsbredd 

2375 mm)

Vänster sidoborste (max. 
arbetsbredd 2575 mm)

I standardversion två 
sidoborstar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förhandsavisering.*Teoretisk arbetsbredd med nya borstar 

Snyggt resultat utan damm

Lamellerna baktill och på sidorna hindrar finfördelat damm 

från att sprida sig till omgivningen. Effektiv eliminering av 

mineralbaserat damm och stenmaterial minskar hälsorisken 

för dem som rör sig trafiken.

Det effektiva befuktningssystemet som tar sitt vatten från 

en tank som integrerats i den korrosionsskyddade ramen 

binder materialet som skall sopas upp och hindrar för sin 

del dammet från att sprida sig till omgivningen. Möjligheten 

att reglera sopvalsen och sidoborstarna ger ett snyggt och 

effektiv slutresultat.

LM Tools Hamster lämpar sig för olika typer av redskapsbä-

rare, traktorer och hjullastare. Maskinerna är som bäst i olika 

underhållsarbeten i stads-, bostads- och fabriksområden, 

i hamn- och parkeringsområden och på sorterings- och 

mottagningsställen.


