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Najwyższa wydajność w myciu pojemników



Myjka LCV – najwyższa wydajność w myciu pojemników

Główne elementy składowe:
•  dwa zbiorniki na wodę czystą, dwa zbiorniki na wodę brudną
•  wysokociśnieniowy system mycia (120 bar), składający się m.in. z: agregatu, pompy, regulatora ciśnienia, dwóch głowic myjących
•  automatyczny system odpływu wody brudnej
•  pulpit sterowniczy
•  pistolet z wężem do ręcznego mycia oraz bęben
•  wrzutnik typu otwartego

Główne cechy
•  możliwość zabudowy na podwoziach dwu- i trzyosiowych (DMC 18 – 26 t)
•  obsługa szerokiego asortymentu pojemników: MGB 110 – MGB 1100,
•  podzespoły wykonane ze stali nierdzewnej lub innych wysokojakościowych materiałów,
•  małe zużycie wody, krótki czas czyszczenia,
•  przy normalnym trybie pracy nie występuje konieczność dodatkowego tankowania wody czystej, względnie opróżniania wody brudnej na trasie,
•  możliwość dodawania substancji dezynfekujących i zapachowych do wody,
•  automatyczny system odprowadzania wody brudnej,

Zalety
•  zaawansowana i niezawodna technologia, wypróbowana i doskonalona od wielu lat
•  urządzenie do mycia nie wpływa ujemnie na funkcjonowanie śmieciarki, mycie pojemników odbywa się bezpośrednio po opróżnieniu ich
•  nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowego personelu do mycia pojemników
•  nie występują okresy przestoju pojazdu,  jak w przypadku pojazdów przystosowanych wyłącznie do  mycia pojemników na odpady

(ok. pięć miesięcy w okresie zimowym)
•  koszt jednego mycia przypadający na mieszkańca jest niższy w  porównaniu do mycia pojazdem specjalnym do czyszczenia pojemników
•  lepszy efekt czyszczenia w przypadku mycia pojemników co tydzień względnie co dwa tygodnie
•  lepsza akceptacja pojemników na odpady biologiczne, gdy pojemniki są czyste

Lanca do ręcznego mycia pojemników

Wąż do lancy do ręcznego mycia pojemników

Pompa brudnej wody

Agregat wodny

Rodzaj pojemników obsługiwanych 
przez myjkę

SM 110 / 110K  
EN 22206

MGB 120 
EN 840-1

MGB 140 
EN 840-1

MGB 240 
EN 840-1

MGB 660 
EN 840-2

MGB 770 
EN 840-2/3

MGB 1100 FL 
EN 840-2 

MGB 1100 RL  
EN 840-3 
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Głowica z trzema dyszami



Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicz-

nych i wysokiej jakości materiałów gwarantujących mak-

symalną trwałość produktów, firma ZOELLER zyskała 

status wiodącego producenta hydraulicznych urządzeń 

zasypowych do zbiórki odpadów.

Cztery doskonałe pod względem technicznym rodziny 

urządzeń zasypowych - ALPHA, DELTA, OMEGA i MEGA 

są perfekcyjnie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb 

klientów. W ramach swojej oferty, ZOELLER proponuje 

trzy rodziny zabudów do wywozu odpadów; MICRO, MINI 

oraz MEDIUM w zakresie objętości skrzyń ładunkowych 

od 6 do 30m3.

Zasyp High-Level firmy ZOELLER, dla zamkniętych sys-

temów zbierania odpadów z obszarów mieszkalnych

i przemysłowych

1.  Najwydajniejsza DELTA: 

System zasypowy gwarantuje maksymalną wydajność

Zasyp Low-Level firmy ZOELLER, dla otwartych syste-

mów zbierania nieczystości z obszarów mieszkalnych 

i przemysłowych

2.  Wszechstronna ALPHA: 

Elastyczny system modułowy o lekkiej konstrukcji 

i wysokiej wytrzymałości

3.  Komfortowa OMEGA: 

Wysoka funkcjonalność o solidnej konstrukcji 

Zasyp Commercial firmy ZOELLER do wywozu odpadów 

z dużych kontenerów i odpadów przemysłowych

4.  Uniwersalna MEGA: 

Specjalne systemy do zadań uniwersalnych

ZOELLER gwarantuje terminowe wykonanie urządzeń 

charakteryzujących się najwyższą jakością zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami klientów. ZOELLER 

zapewnia solidność, wytrzymałość, niezawodność,  

ergonomiczność, bezpieczeństwo pracy swoich  

produktów.

Urządzenia wyprodukowane są zgodnie z międzyna-

rodowymi normami i przy zastosowaniu najnowszych 

technologii. 

Patenty międzynarodowe.
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