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Śmieciarka 
 

Anaconda  Twin  to śmieciarka produkcji szwedzkiej posiadająca nowoczesną konstrukcję, w której 

wykorzystano kreatywne rozwiązania. Model Twin jest dwukomorowym pojazdem JOAB z ładowaniem 

od tyłu, przeznaczonym do odbioru odpadów z gospodarstw domowych, odpadów podlegających 

recyklingowi oraz bioodpadów. Jest dostępny w rozmiarach od ok. 10  do  22 m3. Posiada dwie oddzielne 

klapy zasypowe oraz dzieloną wannę zasypową, tak że nie następuje mieszanie materiałów w oddzielnych 

komorach. Dzięki niskiemu ciężarowi konstrukcyjnemu, dużej sile zagęszczania oraz zastosowaniu 

nowoczesnej technologii stanowi on jeden z najinteligentniejszych, najbardziej eleganckich i wydajnych 

produktów dostępnych na rynku odbioru surowców wtórnych, niezależnie od tego, czy są stosowane 

małe, duże czy dzielone pojemniki. Przy projektowaniu położono nacisk na myślenie środowiskowe, niskie 

koszty eksploatacji oraz łatwość użytkowania.  Inteligentne rozwiązania zastosowane w Anaconda  Twin  

spowodowały, że jest to najbardziej przyjazny środowisku i ekonomiczny pojazd do odbioru odpadów. 
 

Środowisko 
• Farba rozpuszczalna w wodzie – zmniejszona emisja rozpuszczalników 

• Łożyska niewymagające smarowania – brak przedostawania się materiałów smarnych do środowiska 

• Zoptymalizowany układ hydrauliczny – zmniejszone zużycie paliwa dzięki zmniejszonemu wzrostowi  

obrotów silnika 

• Niski poziom hałasu – poprawa środowiska pracy dla operatorów i dla okolicznych mieszkańców 

• Ponadto Anaconda może być wyposażona w technologię hybrydową z zasilaniem 

akumulatorowym, która zmniejsza emisję spalin i poziom hałasu 
 

Oszczędności 
• Łożyska niewymagające smarowania – obniżone koszty serwisu i konserwacji. 

• Zoptymalizowany układ hydrauliczny – obniżone koszty i zmniejszone zużycie paliwa 

• Niski ciężar – daje zwiększoną ładowność oraz lepsze ogólne oszczędności 
 

Łatwość serwisowania 
• Elektryczny i hydrauliczny układ sterowania – z łatwym dostępem do obszaru zabezpieczonego 
• Inteligentne rozwiązania czujników – brak czujników w miejscach wyeksponowanych 

• Prowadzenie przewodów – zabezpieczone, łatwe do wymiany 
 

Funkcjonalność 
• Elementy kontrolne (przełączniki) – zaprojektowane ergonomicznie i łatwo dostępne 

• Układ sterowania – magistrala CAN BUS z wizualizacją wykrycia i usuwania usterek 

• Pełny pas gumowy tylny – minimalizuje ryzyko wycieku płynów przez furtę tylną 

•  
 

Jakość i bezpieczeństwo 
• Malowanie – wszystkie komponenty zostały pomalowane oddzielnie, przed montażem  

• Trwałość – dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałych materiałów 

• Bezpieczeństwo – dobrze przemyślana konstrukcja dla optymalizacji bezpieczeństwa 
 

JOAB Anaconda jest pojazdem do odbioru odpadów (RCV) dla tych, którzy dbają o swoich  

pracowników oraz ich środowisko pracy, dbają o mieszkańców i o środowisko, ale równocześnie 

potrzebują nowoczesnego i oszczędnego pojazdu najwyższej jakości. 
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Dane techniczne Anaconda TWIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podwozie 

 
 

Długość zabudowy 

Długość całkowita = długość zabudowy + 1995 

1995 

 
 
 

Dane 11,2m³ 12,0m³ 12,8m³ 13,6m³ 14,4m³ 15,2m³ 16,0m³ 16,7m³ 17,5m³ 18,3m³ 19,1m³ 22,2m³ 

Długość nadwozia (mm) 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 6200 

Szerokość nadwozia (mm) 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Długość całkowita (mm) 5395 5595 5795 5995 6195 6395 6595 6795 6995 7195 7395 8195 

Wysokość od ramy podwozia (mm) 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 

Ciężar całkowity włącznie z 

olejem i uchwytami nadwozia (kg) 

6000 6070 6140 6220 6300 6430 6620 6700 6770 6850 6920 7280 

 

Dane techniczne 
  

- Rozkład frakcji: 65 / 35% - Siłownik prasy ugniatającej: Śr. 80/63 mm 

- Obroty w trakcie cyklu roboczego: 10-12 sek - Siłownik płyty nośnej Śr. 90/50 mm 

- Siła ugniatania: 2,75 / 2,30 kg/cm² - Siłownik tylnej furty Śr. 63/32 mm 

- Objętość odwłoka: 1,10 / 0,66 m³ - Zawór: Czujnik ładunku  

- Objętość, gdy odwłok jest zabudowany: 1,79 / 1,07 m³ -  Zawór proporcjonalny  

- Maksymalne ciśnienie hydrauliczne: 260 bar - Pompa: Zmienna 

- Przepływ: 0-140 l/min - Układ elektryczny: 24 V mobilny 

- 

- 

Pojemność zbiornika:  

Filtr:  

205 l 

powrotny 10 micronów 

ciśnieniowy 10 micronów 

  Magistrala CAN BUS 

 
Boki, tył, dach i inne części narażone na zużycie są wykonane z wysoko wytrzymałego i odpornego materiału.  

Objętości obliczono zgodnie z normą EN 1501-1:2011.  

Powyższe stanowi jedynie przykład dostępnych wersji.  

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji bez zawiadomienia. 
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