Hydraulics

Solutii
Transport
Deseuri

Colectoare/ Compactoare de deseuri

www.eurobody.ro

1. Echipament de colectare cu un singur compartiment
Colectorul pentru deşeuri menajere a fost proiectat şi testat pentru zonele de acces şi de încărcare situate pe străzi înguste cu
trafic intens, pentru zonele urbane aglomerate, centrul istoric al oraşelor, pieţe cu trafic ridicat etc. Principalele caracteristici ale
echipamentului sunt:
- Dimensiuni reduse ce conduc la o excelentă manevrabilitate;
- Abilitatea de a încărca deşeuri colectate în pungi de unică folosinţă şi euro-pubele cu diferite dimensiuni;
- Costuri de întreţinere reduse;
- Capacitate mare de transport şi posibilitate de a descărca în compactoare mari de deşeuri sau direct la groapa de
gunoi.
- Containerul este construit din oţel de înaltă rezistenţă la uzură
- Componentele electrice sunt rezistente la infiltraţii fiind construite cu grad de protecţie IP 65.
- Echipament proiectat şi executat conform UNI EN1501-1.
OPŢIONALE
- Ladă zincată pentru scule
- Prelată la nivelul preţilor laterali
- Uşi laterale destinate pentru încărcarea pungilor de unică
folosinţă
- Mecanism pentru manevrat europubele de 120 litri şi
containere de la 660 la 1280 litri
DATE TEHNICE
Model
vehicul
3,5 tone
5 tone
6,5 tone

Cabină simplă
Cabină simplă
Cabină simplă

Ampatament

Lungime

Lăţime

Înălţime

Capacitate
m³

3450
3450
3450

3000
3000
3000

1500
1700
1980

800
1200
1300

3.2
5
6

2. Echipament de colectare/compactare cu un singur compartiment
Destinat colectării şi compactării deşeurilor aflate în zone cu acces limitat dintre blocuri, centru istoric al oraşelor, pieţe cu mare trafic.
Echipamentul este dotat cu container compactor construit din oţel rezistent la uzură.
- Sistemul compactor este compus dintr-o placă compactoare, acţionată de doi cilindrii hidraulici compactori asigurând raportul de compactare de 3,5 - 1
- Containerul este basculabil iar descărcarea benei este dată de doi cilindrii hidraulici montaţi pe şasiu.
- Graţie operaţiei de basculare este recomandat a fi utilizat în combinaţii cu vehicule de colectare de mare capacitate, asigurând un releu de colectare pentru deşeuri
cu avantajul reducerii timpului de transport către groapa de gunoi precum reducerea costului de transport prin economii semnificative în consumul de combustibil.
- Capacitatea de ridicare a liftului de europubele este de la 120 până la 360 litrii iar a containerului de la 660 până la 1280 de litrii
- Componentele electrice sunt rezistente la infiltraţii, fiind construite cu grad de protecţie IP 65.
- Echipament proiectat şi executat conform UNI EN1501-1.
VOLUM CONSTRUCTIV

de la 5 mc la 9 mc

GAMA CUPRINDE ECHIPAMENTE CU SARCINA UTILĂ

de la 3,5 la 12 tone

3. Echipament de colectare/compactare pentru doua tipuri de deseuri sortate
Destinat colectării şi compactării deşeurilor selectate aflate în zone cu acces limitat dintre blocuri, centru
istoric al oraşelor, pieţe cu mare trafic.
Echipamentul este dotat cu două containere compactoare construite din oţel rezistent la uzură.
Cele două containere, sunt manevrate independent având posibilitatea alternativă de compactare şi
basculare.
- Sistemul compactor este compus din două plăci compactoare, acţionate de cilindrii hidraulici
compactori ce asigură raportul de compactare de 2,5 - 1
- Graţie operaţiei de basculare este recomandat a fi utilizat în combinaţii cu vehicule de
colectare de mare capacitate, asigurând un releu de colectare pentru deşeuri, cu avantajul reducerii
timpului de transport către groapa de gunoi precum şi cu reducerea costului de transport prin
economii semnificative în consumul de combustibil.
- Capacitatea de ridicare a liftului de europubele este de la 120 pâna la 360 litrii.
- Componentele electrice sunt rezistente la infiltraţii, fiind construite cu grad de protecţie IP 65.
- Echipament proiectat şi executat conform UNI EN1501-1.
VOLUM CONSTRUCTIV

de la 5mc la 9 mc

GAMA CUPRINDE ECHIPAMENTE CU SARCINA UTILĂ

de la 3,5 la 12 tone
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