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SPECIFICATIONS

Optional Rear Vacuum
Hose and Boom 

Optional Sweep Gear: Passenger 
Side, Driver Side or Dual 
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D
16 Cubic yard Tandem Axle

10 or 13 Cubic Yard Single Axle
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