GRUST MUNICIPAL
TEHNOLOGY FOR A TIDE CITY

Acreditări
Acreditările companiei
Acreditată ISO 9001

Autorizare RAR
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Autorizări ISCIR

Structură
Structura companiei

Construcţia de caroserii industriale pentru aplicaţii
municipale şi aplicaţii pe timp de iarnă:
Locaţia : A1 Industrial Business Park
Suprafaţă: 2500 m² - fabrică
Spaţiu birouri - 200 m²
Personal - 40
Direct productiv - 34
Proiectare şi vânzări - 6
La livrarea fiecărui echipament sunt oferite training şi certificări
Garanţia este de 24 luni
Toate produsele respectă standardele EN840 şi UNI ISO 1501
GRUST MUNICIPAL
TEHNOLOGY FOR A TIDE CITY
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Stropitoare stradală
Stropitoare pentru uz municipal
Rezervor
• Material: plastic ranforsat cu fibră de sticlă;
• Volum geometric: 4.000~10.000 litri.
• Un singur compartiment şi pereţi de tip sparge val;
• Posibilităţi de umplere: gravitaţional prin gura de
vizitare şi de la hidrant prin cuplă specială prevăzută
cu adaptor special şi capac;
• Rezervor cu secţiunea ovală;
• 4 cârlige pentru ridicarea echipamentului;
• Indicator de nivel pe peretele spate.

Curaţat şi stropit stradal
Transport apă

Spalarea de inaltă presiune
Pompă de apă cu membrană sau centrifugală,
acţionată prin intermediul unui sistem hidraulic.

Sisteme alternative de spalare ale utilajului

Hook-lift

• Bara faţă
- spălare sub presiune cu labele de gâscă
- spălare sub presiune prin duze
• Bară spate
- spălare gravitaţională
- spălare sub presiune prin duze
Bară
spate
rabatabilă

Spălare
cu debit

Spălat
de înaltă
presiune
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Vidanjă & canal jet
Vidanjă şi Canal jet
Bazin
• Bazinul este construit din oţel de înaltă calitate de 5 mm
grosime, ranforsat cu inele de rigidizare
• Compartimente: un compartiment: deşeuri / două:
reziduuri şi apă
• Pompe de vacuum MORO
• Capacitate: de la 6000 la 18500 de litri

•
•

Instalate pe şasiuri 4x2 şi 6x4
Două compartimente : apă şi deşeuri
• Capacitatea compartimentului APĂ
între 1000 şi 3500 de litri
• Capacitatea compartimentului REZIDUURI
între 3500 şi 17500 de litri

• Opţionale:
- sistem de epurare şi de recuperare a apei filtrate
- autorizare ADR

GRUST MUNICIPAL
TEHNOLOGY FOR A TIDE CITY
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Echipamente de reciclare
Hook-lift şi macara
pentru reciclarea şi transportul deşeurilor

M

odelele variază de la 2 To instalate pe vehicule de
3.5 To GVW până la modele de 30 To instalate pe
vehicule de 33 To

Avantajele pentru utilizarea unei caroserii de 3.5 To cu
hook-lift

• Echipament flexibil conceput pentru aplicaţiile urbane,
putând ajunge cu uşurinţă în centrele aglomerate ale
oraşelor
• Întreţinere şi uzură scăzute, putând lucra cu o gamă largă
de containere

Colectarea deşeurilor metalice cât şi a
reziduurilor menajere

Rolă stabilizatoare este un accesoriu esenţial
având urmatoarele avantaje (la descărcare/încărcare):
• Stabilitatea utilajului la
descărcarea ţi
încărcarea
containerelor
• Uzura redusă a
sistemelor de frânare
şi amortizare
• Greutatea fiecărui
transport este mărită
considerabil
• Eficienţă în consumul
de combustibil

2 3

remorci pentru containere cu
sau
axe
• Încărcarea pe axă de 12 To
• Echipate cu suspensii pneumatice
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Echipamente de reciclare
Skiploader

S

kiploaderele sunt construite cu
braţe fixe sau extensibile hidraulic.

Gama de modele variază de la
MB 3,5/2 (sarcina maximă cu braţele
închise este 3,5 To şi cu braţele deschise
este de 2 To) la MB 35 (cu o sarcină
maximă de 35 To)

Avantajele utilizarii acestui tip de echipament

Echipament ce poate transporta diferite
tipuri de containere

• Creşte manevrabilitatea şi flexibilitatea şasiurilor
• Accesul pe străzile înguste şi spaţiile aglomerate
(pentru gama mică de şasiuri)
• Permite montarea unei sărăriţe pentru împrăştierea materialului anti-derapant în sezonul rece
• Măreşte capacitatea de transport

GRUST MUNICIPAL
TEHNOLOGY FOR A TIDE CITY
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Echipamente de reciclare
Compactoare pentru deşeuri
Colectarea şi compactarea
deşeurilor menajere

Capacitatea de încărcare
• Clasa medie : 10 - 16 mc
: 18 - 24 mc
• Clasa grea
Detalii tehnice
3
: 1,3~2,0 m
• Cupă de încărcare
• Rata de compactare : 5:1 (6:1)
• Construit din oţel antiabraziv de înaltă rezistenţă
• Opţional: HARDOX HB 450

Mini compactoare
Aplicaţii speciale pentru vehicule între
3,5 şi 6,5 To
Construite special pentru accesul în zonele populate şi cu
trafic pietonal. Capacitate 7 - 8 mc.
Avantaje
• Dimensiuni reduse oferind astfel o manevrabilitate sporită
• Flexibil în operaţiile de încărcare datorită liftului spate
• Sincronizarea cu gunoierele Grust din game mari pentru
acoperirea întregului sector / oraş.
• Consum scăzut de combustibil
• Zgomot redus
• Cost scăzut de întreţinere
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Echipamente de reciclare
Colector de deşeuri reciclabile
Colectarea şi transportul
deşeurilor selectate

C

ombi reunește un sistem de colectare cu un sistem
de compartimentare a deșeurilor convenționale.

Combi poate avea până la 3 compartimente , toate cu
lifturi de alimentare separate pentru încărcare
laterală. Prin intermediul lor și a descărcării prin
basculare completă, sistemul COMBI este ideal
pentru colectarea a mai multor diferite tipuri de
deşeuri.
Deoarece se pune accent din ce în ce mai mult
pe normele de siguranţă şi sănătate în
exploatare, echipamentul Combi este dotat cu:
• construcţie din aluminiu
• închizători speciale
• compartimente speciale pentru produsele de
origine animală

GRUST MUNICIPAL
TEHNOLOGY FOR A TIDE CITY

9

Lame şi sărăriţe
Lamă zăpadă
• Se poate monta pe toată gama de
vehicule, începând cu cele uşoare (3,5
To GVW), până la cele grele (8x4; 33
To GVW)
• Lăţime: În funcţie de şaşiu şi model
• Rază de lucru: stânga, dreapta, într-o
rază de 37°
• Echipată cu cilindrii de stabilizare sau
roţi
• Sistem “floating”
• Livrată cu placă de montaj conf.
DIN 76060/A
• Construcţia şi montajul respectând
normele EEC 89/392 de siguranţă

Sărăriţă

Pentru deszăpezire pe timp de iarnă

• Contruită pentru volume de la 1 la 9 mc
• Funcţionarea se poate face cu ajutorul unui motor hidraulic sau diesel
• Rezervorul de încărcare - oţel inoxitabil cu protecţie împotriva ruginei şi a factorilor externi
• Sistemul de încărcare - oţel inoxitabil cu protecţie
împotriva ruginei şi a factorilor externi
• Transportul materialelor se face cu plasă din oţel
• Utilaj echipat cu scară de acces si prelată
• Sistem de comandă şi control la dispoziţia operatorului
din cabină ce are rolul de a schimba toţi parametrii de
împrăştiere a materialului antiderapant
• Sistemul de împrăştiere - reglabil pe verticală
Accesorii
• Sistem GPS - menţine şi corectează viteza deplasării în
funcţie de unghiul şi parametrii de împrăştiere a
materialului
• Panouri de avertizare şi lumini
• Cilindrii proprii de calare şi depozitare a întregii sărăriţe
• Kit pentru umidificare cu lichide de iarnă (container
polietilenă, kit de instalare, pompă şi duze din oțel
inoxidabil )
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Accesorii şi Service
Accesorii
Acoperim toate gamele de lucru
cu o gamă completă de accesorii

Camere de luat vederi, furtunuri, fitinguri, tablouri de
comandă şi control, comenzi suplimentare din cabină,
prelungiri şi extensii, schimbări pompe, s.a.m.d.

Service
Service mobil 24/7 sau reparaţii de
întretinere şi mentenanţă la sediul nostru

Suntem într-o permanentă dezvoltare şi cautăm să oferim
servicii de calitate după vânzarea echipamentelor.
Grust înseamnă
• Livrare rapidă
• Caroserii la standarde europene
• Asistenţă cu service mobil pe teritoriul Romaniei 24/7
• Gamă completă de piese de schimb pe o perioadă de 10 ani
• Servicii de service complete

GRUST MUNICIPAL
TEHNOLOGY FOR A TIDE CITY
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Mobil: +40 742 358 653 +40 744 303 248
+40 745 345 648
e-mail: sales@grust.ro

Grust - EuroBody Hydraulics S.R.L
Aleea Maria Laura nr. 2-8, Hala E
Dragomirești-Deal, Județul Ilfov

Pentru prezentarea produselor și detalii tehnice accesați

www.grust.ro

Garanția produselor Grust este de 12 luni

