Svenska

Crossover Skopor
Framtiden för siktning

Byt modul istället för
skopa!

XO står för crossover och är ett nytt koncept för siktskopor. XO/crossover teknologin bygger på att
man har en skop-ram där man byter siktmodulen. Denna möjlighet av ett snabbt modulbyte gör XO
skopan effektiv då man behöver växla mellan olika arbeten.

Crossover underlättar arbetet:
Utför fler arbeten med samma skopa
Lätt att ändra sikt fraktionen
Hantera olika material som matjord, kompost mm
Växla mellan siktning och krossning
Byt från bladsiktning till skaksiktning
Använd din skopa till lastning eller förflyttning av materialet.
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Crossover Skopor

Det mångsidiga verktyget i din
maskinpark.
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Crossover Skopan

är REMU’s svar på dina dagliga utmaningar
Utvecklingen av denna produkten har troligen varit den mest intressanta i Remu’s historia: Det hela började
med att vi insåg behovet att kunna sikta materialet till olika fraktioner. När vi började tänka utanför boxen och
se problemet från en annan synvinkel så blev lösningen tydlig; -Vi behöver utbytbara moduler! Remu är expert

på just dessa siktmoduler. Det var självklart att vi skulle erbjuda våra kunder moduler med olika utformingar för olika
siktfraktioner så kunden slipper att köpa flertalet olika skopor. Efter att sett den första modulen i arbete så började
tankarna spinna: Vad mer kan dessa moduler utföra?
Behöver den sikta allt?
Svaret var nej! Modulerna kan vara allt ifrån passiva med stängd botten till alla tänkbara varianter. Och i framtiden kanske
modulerna klarar av allt ifrån siktning till sandspridning ,cementblandning eller borstning av gator och vägar.
Håll er uppdaterad och följ oss i vår utvekling av nästa modul.
Har ni problem med något material och hur ni ska hantera det? Inga problem! kontakta vår återförsäljare och låt oss
tillsammans lösa problemet och eventuellt utforma en special-anpassad modul för er.
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