Wrzutnik MEGA 356
Commercial Lifter (CL)

Wrzutnik MEGA 356
Wrzutnik manualny z dwoma oddzielnymi zespołami odbioru pojemników MGB i dużych pojemników.
Wrzutnik do pojemników MGB z niedzieloną listwą grzebieniową i zintegrowanymi składanymi
ramionami oraz wrzutnikiem do dużych pojemników z zespołem haka lub łańcucha do odbioru
pojemników z odpadami luzem.
Ergonomicznie rozwiązane sterowanie wrzutnikiem za pomocą dźwigni.
Otwierana burta załadunkowa.
Hydrauliczny otwieracz pokryw.

Wrzutnik MEGA 356
Zakres zastosowania
• obszary mieszkalne i przemysłowe
• odbiór odpadów luzem

Montaż
• wrzutnik (wspawany) dla otwartych odwłoków
według specyfikacji zgodnie z DIN EN 1501 dla
otwartych systemów załadowczych
• specjalne przygotowanie odwłoka śmieciarek

Rozmiary pojemników (standard)

Zalety
• szeroki asortyment pojemników

MGB 80-340 l EN 840-1
MGB 500-1200 l EN 840-2 – pokrywa płaska
MGB 770-1300 l EN 840-3 – pokrywa kopułowa
pojemnik na odpady luzem 2.5 - 5 m3 (DIN 30737)
DIN EN 12574 z odbiornikiem na dwóch czopach –
pokrywa płaska/ kopułowa
• pojemnik na odpady luzem 4.4 – 7 m3
• pojemnik na odpady luzem 3.5 m3 – typu Schörling
•
•
•
•

• pojemniki specjalne w zależności od modelu

Źródło napędu / Tryb działania
• zespół
siłowników
hydraulicznych
oraz
mechanicznych dźwigni ruchu porusza układem
unosząco-wywracającym
• automatyczny system hydraulicznego ryglowania
pojemników MGB unoszonych za pomocą listwy
grzebieniowej
• siłownik hydrauliczny ruchu wahliwego dużych
pojemników za pomocą długich ramion
• aktywne opuszczanie

• niska
krawędź
zasypowa
umożliwiająca
ergonomiczny załadunek
• wygodne ładowanie ręczne worków oraz śmieci
luzem

Wrzutnik MEGA 356
Wersje
• wersje z układem ważenia/identyfikacji
• wersje ze składanymi ramionami do
pojemników DIN oraz/lub specjalnych
pojemników
• wersje z przedłużonymi ramionami dla
pojemników o poj. 10m³ dla odpadów
luzem
Aktywne ryglowanie pojemników

Przełączniki

Opcje
• sterowanie przyciskami
• zdalne sterowanie radiowe ramieniem
do pojemników na odpady luzem
• hydrauliczne podpory zapewniające
stabilność pojazdu
• centralny układ smarowania
• itd.

Otwieracz pokryw

Klapa prowadnicy

Wrzutniki ZOELLER

Technika decyduje
ZOELLER jako dostawca gotowych 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

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

• MEDIUM
• MAGNUM
Gamę produktów uzupełniają:
• pojazdy z bocznym załadunkiem
• pojazdy z przednim załadunkiem

System Commercial

• pojazdy wielokomorowe
• pojazdy specjalne, np. z osprzętem do mycia pojemników

Wrzutniki typu otwartego do opróżniania dużych kontenerów
i odbioru odpadów przemysłowych

• 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.
Cztery doskonałe pod względem technicznym typy urządzeń
zasypowych:
• DELTA
• ROTARY
• SK
• MEGA
są perfekcyjnie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb
klientów.

Wszechstronny MEGA:
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.

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

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

