
 

 

 
 

Zoptymalizowany system kompresji frakcji odpadów Dane techniczne VARIOPRESS 
 
 

L 

CA LH 

 
 
 

 
Optymalnie zagęszczać i oszczędzać 

 

Zoptymalizowany system kompresji frakcji odpadów (FOV) 

umożliwia optymalne ustawienie wartości nacisku 

w zależności od wybranej frakcji (odpady resztkowe, 

bioodpady, papier lub plastik). W menu Wybór Frakcji 

[Fraktionsvorwahl] przy użyciu odpowiedniego przycisku 

funkcyjnego lub koła nawigacyjnego można wybrać odnośną 

frakcję. 

Dzięki funkcji Wyboru Frakcji zostają określone optymalne parametry  
prasowania. W trakcie procesu prasowania system stale nadzoruje  
aktualny nacisk prasy. Gdy zostaje osiągnięta ustawiona wartość  
nacisku, płyta wypychowa aktywnie chowa się do chwili,   
aż siła nacisku ponownie osiągnie wartość poniżej wartości zadanej.  
Dzięki temu możliwe jest maksymalne zagęszczenie z uwzględnieniem  
odnośnej frakcji oraz uzyskanie maksymalnego załadunku. 

FAUN-ActiFit Air 
 

Wykorzystać pełną ładowność bez ryzyka 

 

FAUN-ActiFit Air to zintegrowany wskaźnik ciężaru 

i program sterowania procesem prasowania. Opcja ta 

umożliwia optymalną kontrolę załadunku pojazdu oraz 

przestrzeganie dopuszczalnego nacisku na osie. Podczas 

 

objazdu w trakcie zbiórki odpadów ActiFit Air, poprzez 

zastosowanie zawieszenia pneumatycznego, kontroluje 

nacisk na osie i w razie potrzeby automatycznie uruchamia 

płytę wypychową. Gdy tylko zostają osiągnięte wartości 

graniczne, proces prasowania zostaje zatrzymany. 

 

W jaki sposób to może 
być EKO? 

Razem z FAUN oszczędzać  żywy pieniądz 

i jednocześnie chronić środowisko 

 

 

 

złożony z silnika wysokoprężnego  i elektrycznego) 

stawiają  Państwo na  innowacyjne  i inteligentne 

rozwiązania  eko, które  przynoszą  korzyści  pod 

względem  ekonomicznym  i  ekologicznym. 

 
ŚMIECIARKI 

Z FAUN macie wybór. Przy użyciu opcji ECOPOWER mogą 

Państwo określić, w jakim stopniu chcą Państwo 

zoptymalizować swoją flotę śmieciarek pod względem 

redukcji zużycia paliwa, emisji drobnych pyłów, tlenków 

azotu oraz hałasu i CO2 

Wybierając nasze inteligentne Systemy HYDROPOWER 

(podnośnik z zasobnikiem hydraulicznym KERS), E-POWER 

(zespół akumulatorowy układu elektrycznego zabudowy 

i podnośnika) oraz DUALPOWER (napęd hybrydowy  

Poza uzyskaniem konkretnych korzyści, jak na przykład 

przeciętnie o 33 % mniejsze zużycie paliwa i niższa emisja 

CO2, dzięki opcji DUALPOWER mogą Państwo obniżyć poziom 

hałasu z zazwyczaj 106 dB(A) aż do 90 dB(A). 

 
Te wartości najlepiej służą temu, aby oprócz 

wymienionych korzyści materialnych poprawić również 

wizerunek firmy w środowisku komunalnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartości rzeczywiste mogą odbiegać od powyższych, zależnie od warunków użycia. 
(1) Różne nośniki energii do ładowania akumulatora. 

 
 
 
 
 
 

(1) włącznie z ramą pomocniczą (zgodnie z DIN 70020) 
(2)  Wartości mogą odbiegać, zależnie od marki podwozia i wyposażenia specjalnego wartości 
(3) Wymiar od środka ostatnie osi tylnej do tylnej krawędzi odwłoka, wartości mogą odbiegać w zależności od typu podwozia. 
(4)  Jeżeli na podwoziu i zabudowie montowany jest układ zasypowy, wyposażenie specjalne lub inny osprzęt, powoduje to 

zmniejszenie dopuszczalnego udźwigu użytecznego. Wartości możliwego do uzyskania udźwigu użytecznego mogą odbiegać w 
zależności od rodzaju materiałów i podwozia 

(5) przy wysokości ramy 1.000 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG 

Feldhorst 4 

27711 Osterholz-Scharmbeck  

NIEMCY 

Tel.     +49 47 95 9 55-0 

Fax    +49 47 95 9 55-200 

info@FAUN.com 
 

www.FAUN.com 

 

 

VARIOPRESS 
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ZABUDOWA 007 310 312 314 316 514 516 522 524 529 

Pojemność zabudowy [m3] 7 10 12 14 16 14 16 22 24 29 

Ciężar ok. [kg]  (1)
 2.500 5.277 5.433 5.511 5.823 5.454 5.558 6.234 6.354 6.962 

Długość (L) ok. [mm] 4.320 5.042 5.442 5.642 6.242 5.442 5.742 7.042 7.272 8.442 

Szarokość (B) ok.  [mm] 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 

Wysokość (H) ok. [mm] (1)
 1.750 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443 

 ZALECENIA DOT. PODWOZIA 
(2)

 
 

Dopuszczalny ciężar całkowity [t] 7,5 15 15 15 16-18 16-18 16-18 26 26 32 

Ciężar ok. [kg] (1)
 3.000 5.700 5.700 5.700 6.000 6.500 7.500 8.000 8.000 9.500 

Rozstaw kół dla standardowej kabiny 
kierowcy (R) ok. [mm] 

3.300 3.200 3.500 3.700 4.200 3.600 3.900 3.900 4.200 4-osiowy 

Nawis ramy (J) [mm] 600 650 700 700 800 700 700 650 650 650 

 

PRZYKŁADOWO CAŁY POJAZD 
(2)

 
 

Wysokość, bez ładunku ok., przy wysokości 
ramy 1.000 mm 

2.650 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Wysokość w ustawieniu opróżnianie ok. [mm]
(5)

 3.900 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 

Długość całkowita ok., bez układu zasypowego 
[mm] 

6.500 6.900 7.200 7.400 8.100 7.300 7.700 9.050 9.270 10.300 

Nawis (LH) [mm] (3) 1.770 2.184 2.234 2.234 2.334 2.234 2.234 2.184 2.184 2.184 

Ciężar ok. [kg] 5.500 10.977 11.133 11.211 11.823 11.954 13.058 14.234 14.354 16.462 

Udźwig użyteczny ok. [kg] (4) 2.000 4.023 3.867 3.789 6.177 6.046 4.942 11.766 11.646 15.538 

 

 

OPCJE ECOPOWER 

Podnośnik Zabu-

dowa 

Podwo-

zie 

Oszczędność 

paliwa 

Ograniczenie 

emisji hałasu 

Ograniczenie 

emisji CO2 

HYDROPOWER Hydrauliczny układ odzysku energii 
 

x    

ø 14 % 
 

+ 
 

ø 14 % 

 

E-POWER 
 

Akumulator Plug-in 
 

x 

 
x 

  

ø 20 % 
 

+ 
 

ø 5 - 20 % (1)
 

 

DUALPOWER 
Napęd hybrydowy złożony z silnika 

wysokoprężnego i elektrycznego 

 
x 

 
x 

 
x 

 

ø 33 % 
 

+++ 
 

ø 33 % 

 

H
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VARIOPRESS – Uniwersalna 
śmieciarka z załadunkiem tylnym 

 
 

W jej nazwie zawarty jest program: Nowa śmieciarka 

VARIOPRESS produkcji FAUN oferuje największą 

funkcjonalność w połączeniu z eleganckim wyglądem. 

To śmieciarka wielozadaniowa będąca przyszłościowym 

rozwiązaniem w zakresie wywozu wszelkiego rodzaju 

surowców wtórnych i odpadów. 

 
Nowa śmieciarka VARIOPRESS produkcji FAUN dostępna jest 

w dwóch wersjach z różnymi skrzyniami ładunkowymi: ze 

ścianami bocznymi z gładkim wykończeniem lub opcjonalnie 

z wręgami. Gładka ściana skrzyni ładunkowej oferuje 

optymalną powierzchnię reklamową, wręgi nadają klasyczny 

wygląd żebrowania. 

 

Jakość bez kompromisów 

 

Wiele szczegółowych rozwiązań, które się sprawdziły, 

ulepszyliśmy. Wszystko po to, aby Państwa śmieciarka 

VARIOPRESS i marka FAUN pracowały dla Państwa jak 

najlepiej – ponieważ oferujemy najwyższą jakość bez 

kompromisów. 

 
Jedna nazwa – wiele rozwiązań 

 

Śmieciarka VARIOPRESS jest tak bardzo wszechstronna, jak 

wymagają tego współczesne zadania związane ze zbiórką 

odpadów. VARIOPRESS umożliwia wywóz bioodpadów, frakcji 

lekkiej, odpadów resztkowych, papieru i lekkich odpadów 

gabarytowych. Dzięki różnej wielkości zabudów od 7 do 29 m3 

, możliwości wyboru różnej szerokości podwozi od 2,00 m do 

2,50 m, do 4 osi, zawsze znajdą Państwo rozwiązanie o 

idealnych wymiarach. Do tego dochodzą  różne opcje, które 

mogą Państwo konfigurować odpowiednio do swoich 

potrzeb. 

Oferowana w opcji, zgodna z normą DIN rama pomocnicza 

umożliwia zamocowanie różnego rodzaju wrzutników 

w kombinacji z zabudową, dzięki czemu możliwe jest 

opróżnianie wszystkich pojemników o pojemności od 60 l do 1,7 

m³. W razie zapotrzebowania, możliwe jest również, przy 

zastosowaniu wrzutników specjalnych, opróżnianie 

pojemników na ramieniu obrotowym o pojemności do 4,4 m³. 

 
Także bez wrzutnika – lub z wrzutnikiem zintegrowanym –

VARIOPRESS sprawdza się: dzięki niskiej krawędzi zasypu 

i możliwości załadunku ręcznego ten pojazd jest pod każdym 

względem opłacalną inwestycją. 

 

Nasze mocne strony – dialog z klientem 

 

Dzięki wymianie informacji z naszymi klientami powstają 

"szyte na miarę" pojazdy przeznaczone do wszelkiego 

rodzaju zadań związanych ze zbiórką odpadów. 

Niezależnie od planowanego przedsięwzięcia: w naszym 

szerokim asortymencie różnych pojazdów do wywozu 

odpadów razem z FAUN znajdą Państwo zawsze odpowiednie 

dla siebie, a przy tym ekonomiczne rozwiązanie. 

 
Nasi klienci cenią szczególnie obszerny serwis 

posprzedażowy: oryginalne części zamienne otrzymają 

Państwo bezpośrednio z naszego serwisu części zamiennych 

w ciągu 24 godzin. Ponadto do każdego pojazdu mają Państwo 

do dyspozycji indywidualny katalog online-ET. 

 
W ramach usług serwisowych FAUN otrzymają Państwo 

dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę finansowania parku 

maszynowego: niezależnie od tego, czy w ramach umowy 

wynajmu czy leasingu. Wszystko uzyskają Państwo 

bezpośrednio od producenta. Rozległy serwis FAUN obejmuje 

również regularną konserwację i przeglądy. 
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Zamknięty odwłok 

 

Dzięki umieszczonemu wewnątrz 

siłownikowi i osłoniętej szynie 

prowadzącej wykonanej ze stali 

o wysokiej odporności na ścieranie, 

w odwłoku nie ma żadnych otworów, 

przez które mogłyby wypadać śmieci. 

 
 

Zintegrowane wyłączniki 

krańcowe 

 

Zdecydowanie wydłużona żywotność łożysk i 

cylindrów (siłowników): Wyłączniki krańcowe, 

które są zintegrowane z cylindrami (i przez to 

chronione przed uszkodzeniem) zapobiegają 

przed twardymi uderzeniami i obciążeniami 

szczytowymi. Świetny efekt uboczny to 

obniżenie poziomu hałasu. 

 3 
 

Plus dla większego komfortu 

 

Odwłok w pojeździe  VARIOPRESS 

posiada  automatycznie ryglowanie 

i  odblokowywanie, niepowodujące 

ścierania uszczelek. 
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Przeciwciśnienie z możliwością regulacji 

 

Siłownik teleskopowy hydrauliczny 

dwustronnego działania płyty wypychowej 

umożliwia precyzyjną regulację przeciwciśnienia. 

Dzięki temu funkcję prasowania można 

regulować w zależności od frakcji wzgl. 

całkowicie wyłączyć. 

 
 

Nic się nie zakleszcza 

 

Szczelina między płytą prasującą a wanną 

załadowczą zwiększa się podczas ruchu 

obrotowego płyty prasującej – w ten sposób 

nic się nie zakleszcza. Ponieważ wanna 

załadowcza jest miękko osadzona, może 

elastycznie reagować na obciążenia 

punktowe. W ten sposób zostaje 

ograniczone ryzyko powstawania pęknięć 

i zerwania – co sprzyja wydłużeniu 

żywotności nawet przy intensywnej 

codziennej eksploatacji. 
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Ochrona przewodów 

hydraulicznych 

 

Przewody rurowe układu 

hydraulicznego na dachu są osłonięte 

ramą, która dobrze chroni je przed 

uszkodzeniem przez gałęzie. 

Większa pojemność 

 

 

Płyta wypychowa jest tak skonstruowana, 

aby przechodziła do przodu idąc bardzo 

ciasno przy kabinie kierowcy. To pozwala 

uzyskać dużą pojemność i ładowność przy 

małym rozstawie kół. Dzięki 

standardowemu uszczelnieniu płyty 

wypychowej przy ścianie skrzyni 

ładunkowej, przy podłodze i suficie, w 

skrzyni pozostaje mniej resztek. 

Rama pośrednia cynkowana 

ogniowo 

 

Uniwersalna rama pośrednia umożliwia 

nieskomplikowany montaż skrzyni 

ładunkowej. Cynkowana rama pośrednia 

jest chroniona przed korozją i może być 

montowana bez konieczności 

specyficznego dopasowania na każdym 

podwoziu. 

Czystość zespołu posuwowego 

 

 

Sprytny pomysł FAUN: Kształtki 

wypełniające umieszczone pomiędzy 

rolkami ściany zespołu posuwowego 

zapobiegają wchodzeniu śmieci w szynę 

prowadnicy. W ten sposób osady, które 

grożą powolnym zwężaniem się toru szyny, 

zostają zawczasu zatrzymane. Po czystej 

szynie jedzie się dłużej. 

Wszystko pod kontrolą 

 

 

Wszystkie funkcje sterowania w jednej 

kompaktowej jednostce sterowniczej 

umieszczonej na tyle pojazdu: w ten sposób 

personel ma wszystko w zasięgu wzroku 

i wszystko pod kontrolą – co zdecydowanie 

przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa 

pracy. Znajduje się tam również uchwyt do 

butelek dla ładowaczy. 

Zintegrowana funkcja obsługi 

odwłoka 

 

Przyciski „Zamknąć odwłok“ są 

zintegrowane w skrzyni ładunkowej. 

Długa żywotność 

 

 

W odwłoku działają szczególnie duże 

siły. Dla wydłużonej żywotności 

zastosowano tutaj stal o wysokiej 

odporności na ścieranie oraz grubsze 

blachy. 

Optymalne żebrowanie 

 

 

Na życzenie nowa skrzynia ładunkowa 

może zostać wzmocniona poprzez 

zastosowanie tradycyjnego żebrowania. 

Nowa skrzynia ładunkowa 

 

 

Nowa skrzynia ładunkowa, której ściany 

są gładko wykończone, nadaje się do 

optymalnego wykorzystania jako nośnik 

reklamy. Ponadto nowa komora przy tej 

samej objętości 250 kg jest lżejsza niż w 

modelu poprzednim. 

Precyzja dzięki gięciu 

profilowemu 

 

Dzięki zastosowaniu gięcia profilowego 

w narożnikach skrzyni ładunkowej oraz 

w szynie prowadnicy płyty wypychowej 

uzyskaliśmy jeszcze wyższą precyzję. 

Ponieważ szyna prowadnicy nie jest już 

umieszczona przy podłodze, umożliwia 

to łatwe czyszczenie i zapobieganie 

powstawaniu gniazd brudu oraz 

ogranicza korozję. 

Produkcja z dbałością o precyzję 

 

 

FAUN stawia na jakość. Wszystkie 

elementy są śrutowane i spawane na 

stanowisku zrobotyzowanym. 

SYSTEM KONTROLI FAUN (FCS) 

 

 

VARIOPRESS jest wyposażony w SYSTEM 

KONTROLI  FAUN (FCS), który poprzez 

układ sterowania wykorzystujący 

magistralę CAN szeroki wachlarz funkcji 

oraz maksymalną niezawodność. 


