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MEDIUM X4

Innowacyjne rozwiązania dla Twoich potrzeb

Ten ciekawy pod względem wyglądu i funkcjonalny model śmieciarki oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych.
MEDIUM X4 posiada sztywną nie podlegającą odkształceniom skrzynię ładunkową, o gładkiej powierzchni i wypukłym obrysie. Gładkie ściany boczne
stanowią doskonały nośnik reklamy i są łatwe w czyszczeniu.

Nowo zaprojektowana rama przednia skrzyni ładunkowej pozwoliła zredukować masę przy jednoczesnym zwiększeniu objętości skrzyni. Wydłużenie
o 120 mm drogi przesuwania się płyty wypychowej wewnątrz skrzyni prowadzi, przy tym samym rozstawie osi podwozia, do zwiększenia objętości

o ok. 1,0 m³. Kąt nachylenia tylnej ramy zamykającej skrzyni ładunkowej zwiększono z 70° do 80°, zyskując dzięki temu kolejny 1,0 m³. Tym samym objętość całkowita wzrosła o 2,0 m³.

Przesunięcie środka ciężkości zabudowy w kierunku kabiny uzyskano poprzez: zastosowanie nowej konstrukcji ramy przedniej skrzyni, zmniejszenie masy
własnej odwłoka, zamocowanie siłowników do podnoszenia odwłoka na dachu, przeniesienie bloku hydraulicznego oraz sterownika do przedniej części
skrzyni za kabinę.

W zależności od typu wrzutnika zamontowanego do zabudowy, mogą być opróżniane powszechnie stosowane typy i wielkości pojemników zgodnie
z DIN EN 8401 do 3.

Zastosowanie nowego zintegrowanego wrzutnika Zoeller DELTA 2316 eliminuje konieczność stosowania ramy pośredniej mocowania wrzutnika, co daje

kolejne korzyści w zakresie obniżenia masy i obciążenia użytkowego całego pojazdu. Dzięki umiejscowieniu zintegrowanego panelu obsługi wrzutnika
i prasy odwłoka bezpośrednio na wrzutniku, poprawia się komfort obsługi.

Główne cechy:

Zalety:

•

pojemność użytkowa skrzyni ładunkowa od 14 do 29 m³

•

innowacyjna technika przy użyciu sprawdzonych podzespołów

•

szerokość zabudowy 2550 mm

•

większa objętość skrzyni ładunkowej dla tych samych rozstawów

•

duża wanna zasypowa, ilość odbieranych odpadów: 5,7 m³/min.

•

gładkie ściany boczne, krótka wanna zasypowa

•

podłoga i ściany boczne skrzyni spawane spoinami ciągłymi

•

odporna na ścieranie, prowadnica płyty wypychowej

•

•
•

osi podwozi
•

zwisie tylnym
•

odpornej na ścieranie o gr. 6 mm oraz dodatkowej nakładki

siłownik teleskopowy hydrauliczny dwustronnego działania

o gr. 4 mm w miejscach najbardziej narażonych na wycieranie

płyty wypychowej. Gdy odwłok jest zamykany, płyta

•

ściany boczne wykonane ze stali o gr. 4 mm

wypychowa automatycznie cofa się o ok. 500 mm

•

prasa zagęszczająca odpady przemieszcza się na klockach

użycie elementów kompozytowych, np. w górnej części

ślizgowych. Pomiędzy klockami ślizgowymi znajdują się

ścian bocznych odwłoka, powodujące zmniejszenie masy

kształtki wypełniające służące zminimalizowaniu powstawania

użycie monolitycznego profilu nośnego prowadnic prasy

złogów w szynach prowadnicy

z nakładkami z materiału trudnościeralnego, zwiększające

•

szybka prasa mechanizmu prasującego, min. 4 cykle/min

sztywność konstrukcji oraz trwałość

•

siłowniki płyty nośnej znajdują się na zewnątrz mechanizmu

siłowniki podnoszenia odwłoka umieszczone na dachu skrzyni

•

uniwersalne szyny montażowe na tylnej ramie odwłoka,

zagęszczania, przez co nie mają bezpośredniej styczności z odpadami
•

z przygotowanymi punktami do montażu różnego typu wrzutników
•

dwa stopnie dla ładowaczy zgodne z normą PN-EN1501-1

•

nowy system sterowania G12 z ergonomicznym terminalem
o wysokiej rozdzielczości i wyświetlaczem tekstu

możliwość regulacji stopnia docisku uszczelki pomiędzy skrzynią
i odwłokiem co gwarantuje pełną szczelność połączenia

•

zastosowanie drążonych tłoczysk siłowników zgarniaka
skierowanych do góry, zmniejsza prawdopodobieństwo

obsługi w kabinie kierowcy, z kolorowym monitorem TFT

•

dłuższa żywotność wanny zasypowej, wykonanej ze stali

z klockami ślizgowymi z tworzywa sztucznego (rolki w opcji)

•

•

duża objętość wanny odwłoka, przy jednoczesnym krótkim

uszkodzenia siłownika przez odpady
•

obniżone koszty konserwacji dzięki zastosowaniu centralnego

sterownik elektryczny zamontowany w ścianie bocznej skrzyni

układu smarowania z panelem kontroli miejsc smarowania

po lewej stronie, z łatwym dostępem po otwarciu drzwiczek

umieszczonym w kabinie kierowcy (opcja)

nowo zaprojektowane, ergonomiczne oświetlenie odwłoka

•

środki i systemy bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą

ze zintegrowanym pulpitem sterowania (dla wrzutnika

Maszynową 2006/42/WE, DIN EN 15011

Zoeller DELTA 2316)

oraz DIN EN 15015 dla zabudowy i wrzutnika

Cztery główne korzyści:

•
•

Większa o 2 m³ pojemność skrzyni ładunkowej
Wyższa ładowność przy tym samym stopniu zagęszczania

•
•

Odwłok z krótkim zwisem
Przesunięcie środka ciężkości w kierunku kabiny

MEDIUM X4

Opcje:

NOWOŚĆ - terminal obsługi w kabinie – KOMFORT PRACY

NOWOŚĆ – sterownik w bocznych drzwiach – UŁATWIONE SERWISOWANIE

•

osprzęt do mycia pojemników

•

osprzęt na Bio-odcieki

•

centralne smarowanie

•

opcja ZOELLER CLEAN

•

skrzynki narzędziowe

•

dodatkowe reflektory robocze

•

zbiornik z wodą do mycia rąk

MEDIUM X4

Śmieciarka

Technika decyduje
ZOELLER, jako dostawca gotowych pojazdów śmieciarek
z tylnym załadunkiem, zapewnia jedyny w swoim rodzaju
asortyment zabudów o objętości skrzyń 7–31 m³,
w oparciu o linie produktów:
MICRO XL
MINI
• MEDIUM
• MAGNUM
•
•

Gamę produktów uzupełniają:
pojazdy z bocznym załadunkiem
pojazdy z przednim załadunkiem
• pojazdy wielokomorowe
• pojazdy specjalne, np. z osprzętem do mycia pojemników
• systemy wrzutników w różnych wersjach
•
•

ZOELLER jest największym producentem hydraulicznych
urządzeń zasypowych do wywozu odpadów.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i wysokiej
jakości materiałów, urządzenia te gwarantują maksymalną
wytrzymałość i efektywność produktów.
Trzy doskonałe pod względem technicznym typy urządzeń
zasypowych:
DELTA
ROTARY
• SK
są perfekcyjnie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb
klientów.
•
•

System Low-Level

Wrzutniki typu otwartego do odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach i workach
z obszarów mieszkalnych i przemysłowych
•

Kompaktowy ROTARY:
Wrzutniki automatyczne z niską krawędzią zasypową

•

Uniwersalny SK:
Uniwersalne i funkcjonalne wrzutniki do odbioru
odpadów w pojemnikach oraz workach

System High-Level

Wrzutniki typu zamkniętego do odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach z obszarów
mieszkalnych i przemysłowych
•

Wysokowydajna DELTA:

Wrzutniki o najlepszych parametrach do odbioru
odpadów, możliwość pracy w trybie automatycznym,
grzebień dzielony

System Commercial

Wrzutniki typu otwartego do opróżniania dużych
kontenerów i odbioru odpadów przemysłowych
•

Wszechstronna 356:
Zaawansowany wrzutnik do opróżniania kontenerów,
pojemników i odpadów gromadzonych luzem,
do uniwersalnych zastosowań

ZOELLER dzięki strategii jednej platformy gwarantuje
najwyższej jakości produkcję na czas i całkowitą
elastyczność w zakresie indywidualnych zamówień klienta.
ZOELLER oznacza solidność i wytrzymałość, wysoką
dyspozycyjność, zaawansowaną ergonomię
i bezpieczeństwo pracy, korzystną cenę, międzynarodowy
charakter i innowacje techniczne.
Firma EKOCEL jest wyłącznym przedstawicielem firmy ZOELLER-Kipper GmbH i FAUN na rynku polskim.
EKOCEL Sp. z o.o., ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo, Tel. +48 58 774 89 50, Fax +48 58 774 89 30, ekocel@ekocel.pl, www.ekocel.pl

