
SK 350

System urządzeń załadowczych SK 350



Wrzutnik SK350 – najwyższa wydajność w zbieraniu odpadów

Główne cechy
•  wrzutnik typu Low level
•  zgodny z PN-EN 1501-1 dla zamkniętego wywozu śmieci
•  pojedyńczy mechanizm załadowczy
•  możliwość załadunku kontenerów na grzebieniu lub na ramionach
•  opróżnianie pojemników o pojemności od 60 do 1100 l

Zalety
•  nowoczesna, całkowicie ocynkowana konstrukcja stalowa
•  sterowanie proporcjonalne za pomocą Joysticka
•  automatyczny system wytrząsający
•  kontrola położenia wrzutnika
•  stromy kąt opróżniania
•  niska krawędź załadunkowa do ręcznego wrzucania odpadów
•  automatyka startu prasy z możliwością włączania/wyłączania
•  wysokość dalszej jazdy regulowana przyciskiem

Typy
SK 350 Basic
•  mechaniczne ryglowanie pojemników
•  dwa joysticki sterowania wrzutnikiem po bokach odwłoka
•  automatyczne wytrząsanie
•  dwie prędkości wrzutnika dla pojemników dwu i czterokołowych
•  krótki czas opróżniania pojemników:

6-8 s dla pojemników dwukołowych
11-12 s dla pojemników czterokołowych

SK 350 Premium
specyfikacja jak dla Basic plus:  
•  wysięgnik do sterowania wrzutnikiem z dodatkowym wyłącznikiem

Not Aus, sygnalizatorem dżwiękowym i włącznikiem prasy
•  sygnał „Zasyp za nisko” na terminalu w kabinie kierowcy
•  automatyczny start prasy po podniesieniu wrzutnika

SK 350 Premium Plus
specyfikacja jak dla Premium plus:
•  funkcja pick-up

SK 350 Premium W+E
specyfikacja jak dla Premium plus:
•  przygotowanie do ważenia i identyfikacji pojemników



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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