
System wrzutników DELTA

DELTA



 

Podwójny odbojnik do pojemników

Dzielony odbijacz do pojemników

Przektadnia hydrauliczna napędu głównego

Typy
• automatyczny /dzielony: ZOELLER-DELTA-2301-PREMIUM
• automatyczny /dzielony: ZOELLER-DELTA-2301-BASIC

•  ręczny /dzielony: ZOELLER-DELTA-301-BASIC
• ręczny /niedzielony: ZOELLER-DELTA-321-BASIC

Opcje
• Szerokość: skala DIN
• Uchwyt pojemników: listwa grzebieniowa lub Diamond, 

 Listwa grzebieniowa i Diamond
• Ramiona: DIN, Bammens, Ochsner
• Przygotowanie pod identyfikacje pojemników.
• Przygotowanie pod system wagowy

Wrzutnik DELTA – najwyższa wydajność w zbieraniu odpadów

Główne cechy
• wrzutnik High-Level, system zamknięty
• kinematyka (ruch po krzywej, ruch pionowy)
• napęd poprzez hydrauliczną przekładnie ślimakową
• wysoka krawędź załadunku
• konstrukcja stalowa
• system podtrzymywania pojemnika
• dzielony grzebień wrzutnika
• wrzutnik sterowany czujnikiem przechyłu

Zalety
• czasy cyklu do 7 sekund (podnoszenie, opuszczanie)
• bezpieczne opróżnianie pojemnika
• możliwość zbierania odpadów z pojemników MGB
• opróżnianie bezpyłowe
• montaż poprzez ramę pośrednia wg DIN 30.731
• sterowanie CAN-BUS
• duża objętość wanny zasypowej

Dwupołożeniowa ostona boczna



Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicz-

nych i wysokiej jakości materiałów gwarantujących mak-

symalną trwałość produktów, firma ZOELLER zyskała 

status wiodącego producenta hydraulicznych urządzeń 

zasypowych do zbiórki odpadów.

Cztery doskonałe pod względem technicznym rodziny 

urządzeń zasypowych - ALPHA, DELTA, OMEGA i MEGA 

są perfekcyjnie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb 

klientów. W ramach swojej oferty, ZOELLER proponuje 

trzy rodziny zabudów do wywozu odpadów; MICRO, MINI 

oraz MEDIUM w zakresie objętości skrzyń ładunkowych 

od 6 do 30m3.

Zasyp High-Level firmy ZOELLER, dla zamkniętych sys-

temów zbierania odpadów z obszarów mieszkalnych

i przemysłowych

1.  Najwydajniejsza DELTA: 

System zasypowy gwarantuje maksymalną wydajność

Zasyp Low-Level firmy ZOELLER, dla otwartych syste-

mów zbierania nieczystości z obszarów mieszkalnych 

i przemysłowych

2.  Wszechstronna ALPHA: 

Elastyczny system modułowy o lekkiej konstrukcji 

i wysokiej wytrzymałości

3.  Komfortowa OMEGA: 

Wysoka funkcjonalność o solidnej konstrukcji 

Zasyp Commercial firmy ZOELLER do wywozu odpadów 

z dużych kontenerów i odpadów przemysłowych

4.  Uniwersalna MEGA: 

Specjalne systemy do zadań uniwersalnych

ZOELLER gwarantuje terminowe wykonanie urządzeń 

charakteryzujących się najwyższą jakością zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami klientów. ZOELLER 

zapewnia solidność, wytrzymałość, niezawodność,  

ergonomiczność, bezpieczeństwo pracy swoich  

produktów.

Urządzenia wyprodukowane są zgodnie z międzyna-

rodowymi normami i przy zastosowaniu najnowszych 

technologii. 

Patenty międzynarodowe.

ZOELLER – engineering for life
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