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Śmieciarka z tylnym załadunkiem 
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Klasyczna zabudowa śmieciarki - idealna w mieście i na terenach wiejskich

Klasyczna zabudowa śmieciarki do montażu na wszystkich podwoziach komunalnych dwuosiowych o DMC 18 t. 
Posiada uniwersalne zastosowanie – idealna zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Zaprojektowana tak, aby 
obsługiwać wszystkie frakcje odpadów. 

Główne cechy i zalety:
• zabudowa o objętości skrzyni ładunkowej od 14 do 20 m3 z załadunkiem tylnym
• duża ładowność
• niewielki „zwis tylny” za tylną osią
• optymalny rozkład nacisków na osie
• wrzutnik typu otwartego lub zamkniętego, przygotowany do obsługi pojemników do 1100 litrów
• wytrzymała prasa zagęszczająca łatwa w konserwacji
• wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• siłowniki prasy zgarniającej umieszczone na zewnątrz odwłoka

Zakres zastosowania:
• wywóz różnych odpadów z gospodarstw domowych, obszarów wiejskich, miejskich i przemysłowych

Opcje:
• specjalne wyposażenie zabudowy i podwozia
• zarządzanie danymi pojazdu
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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 High-Level
Wrzutniki typu zamkniętego do odbioru odpadów 
z obszarów mieszkalnych  i przemysłowych.

Wysokowydajna DELTA: wrzutniki o najlepszych 
parametrach do odbioru odpadów. Możliwość pracy 
w trybie automatycznym. Grzebień dzielony.

System Low-Level
Wrzutniki typu otwartego do odbioru odpadów 
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 Commercial
Wrzutniki typu otwartego do opróżniania dużych 
kontenerów i odbioru odpadów przemysłowych.

Wszechstronna 356: zaawansowany wrzutnik do 
              opróżniania kontenerów, pojemników i odpadów 

         gromadzonych luzem.

                     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.
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