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S P O N S O R O W A N Y

MIECIARKA EKOCEL Z NAPÊDEM ELEKTRYCZNYM BANKE

mieciarka nie musi ha³asowaæ i zanieczyszczaæ rodowiska, a przy okazji mo¿e zu¿ywaæ mniej paliwa.
Firma Ekocel oferuje od niedawna ekologiczne zabudowy zasilane elektrycznie. Takie mieciarki znajduj¹
uznanie w krajach zachodnich.
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Banke Accessory Drives. Efektem wspó³pracy jest oszczêdna, cicha i ekologiczna 
mieciarka EKOCEL z przystawk¹ odbioru mocy (E-PTO) zasilan¹ akumulatorem.

Zasilanie niezale¿ne
od podwozia
Dziêki zastosowaniu dodatkowego
modu³u systemu napêdu elektrycznego (E-PTO) wraz z akumulatorem, zabudowa mieciarki mo¿e byæ zasilana
niezale¿nie od podwozia. Ca³a energia
potrzebna do zasilania napêdów: prasy do zgniatania odpadów i wrzutnika,
zostaje pobrana z akumulatora. Elektryczna pompa napêdza poprzez PTO,
pompy hydrauliczne prasy i wrzutnika. Akumulator jest ³adowany w bazie, za pomoc¹
pr¹du z sieci w ci¹gu 4-6 godzin, a pojemnoæ
baterii wystarcza na ca³y dzieñ pracy mieciarki.
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System sk³ada siê z modu³u akumulatorowego, modu³u elektronicznego (silnik

odpadów, poniewa¿ zgniatanie odpadów mo¿e odbywaæ siê w czasie jazdy. Ponadto, lepsze
wykorzystanie sprzêtu dziêki kilku zmianom.

elektryczny jest sta³ym silnikiem magnetycznym o mocy 30 kW) oraz modu³u hydraulicznego, które s¹ razem mocowane na
w³asnej ramie poredniej, zamocowanej na
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ramie podwozia ciê¿arówki.

Jak informuje W. Wojciechowski, do elektrycznych mieciarek nadaj¹ siê standardowe
podwozia (markê wybiera klient), z niewielkimi modyfikacjami. Nie ma ograniczeñ, jeli

Modu³ akumulatorowy w systemie jest
oparty na technologii baterii litowo-jonowych. Pojemnoæ baterii wystarcza na ca³y
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Elektryczne mieciarki s¹ dro¿sze w zakupie od klasycznych, napêdzanych przez podstawowy silnik pojazdu, ale przedstawiciele
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