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MEDIUM X5 to śmieciarka posiadająca nowoczesną konstrukcję, w której wykorzystano kreatywne rozwiązania. Model ten to dwukomorowy pojazd  

z tylnym załadunkiem, przeznaczony do zbierania dwóch różnych frakcji odpadów podczas jednej trasy. Połączenie wydajności i ładowności pozwala na 

optymalizację trasy przejazdu śmieciarki zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym.

Przy projektowaniu położono nacisk na aspekty środowiskowe, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość użytkowania.  Inteligentne rozwiązania zastosowane 

w MEDIUM X5  spowodowały, że jest to najbardziej przyjazny środowisku i ekonomiczny pojazd do odbioru odpadów.

Dwukomorowa śmieciarka do zbierania dwóch różnych frakcji 
odpadów podczas jednej trasy 

MEDIUM X5

Dwie niezależne ściany wypychające:

• w celu opróżnienia skrzyni ładunkowej, ściana   
 wypychająca przesuwana jest w tył przez siłownik  
 teleskopowy podwójnego działania,
• dokładne prowadzenie jest zapewnione przez boczne  
 prowadnice. Dodatkowe klocki ślizgowe zmniejszają  
 tarcie podczas pracy,
• podczas załadunku przegroda wypychająca, 
 służy jako płyta oporowa do zagęszczania odpadów  
 w połączeniu z niżej opisanym mechanizmem   
 zgarniającym,
• w celu uzyskania optymalnego zagęszczenia, w instalacji  
 hydraulicznej utrzymywane jest przeciwciśnienie. 

Dwa oddzielne odwłoki:

• odwłoki w całości wykonane spawem ciągłym,   
 zamontowane z tyłu skrzyni ładunkowej otwierane  
 w sposób uchylny do góry,
• hydrauliczne/mechaniczne blokowanie odwłoków  
 poprzez podparcie go na wsporniku z podłużnym  
 otworem i haku ryglującym, zamocowanym na tylnej  
 ramie skrzyni ładunkowej,
• odwłoki z mechanizmem zgarniającym składające się 
  ze stabilnej ramy z dwiema ścianami bocznymi 
 i odpornej na ścieranie wanny zasypowej,
• znajdujące się na zewnątrz, pyłoszczelne siłowniki  
 hydrauliczne płyty nośnej zapewniają możliwie   
 największą odległość podparcia i optymalne prowadzenie,
• przy zagęszczaniu we wszystkich siłownikach czynna jest  
 cała powierzchnia tłoka,
• na wypadek spadku ciśnienia przy uniesionym odwłoku  
 zainstalowane są odpowiednie zabezpieczenia   
 przed pęknięciem przewodu, które zapobiegają  
 gwałtownemu opadnięciu odwłoka,
• podczas ruchu w górę mechanizmu zgarniającego,  
 odpady są dociskane do przegrody wypychającej  
 i maksymalnie zagęszczane w każdym kolejnym cyklu.



Główne cechy i zalety:

• objętość skrzyni ładunkowej od 10 do 22 m3,
• skrzynia podzielona pionowo w stosunku 60/40,
• dzięki dwóm oddzielnym odwłokom, w których pracują

dwie niezależne prasy zagęszczające, nie dochodzi do mieszania 
frakcji,

• połączenie wydajności i ładowności, które pozwala na optymalizację 
trasy przejazdu śmieciarki zarówno pod względem ekonomicznym 
jak i ekologicznym,

• wrzutniki pozwalające na obsługę pojemników do 1100 litrów
(w większej komorze),

• łożyska niewymagające smarowania – obniżone koszty serwisu
i konserwacji,

• zoptymalizowany układ hydrauliczny – obniżone koszty
i zmniejszone zużycie paliwa,

• elektryczny i hydrauliczny układ sterowania – z łatwym dostępem do 
obszaru zabezpieczonego. 
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Opcje:

• wrzutnik z opcją montażu systemu wagowego

• rynienka na odcieki między skrzynią a odwłokiem

• zbiornik na odcieki

• zwiększenie grubości wanny załadowczej

• podłoga z blachy trudnościeralnej

• pick-up



Technika decyduje 
ZOELLER, jako dostawca gotowych pojazdów śmieciarek
z tylnym załadunkiem, zapewnia jedyny w swoim rodzaju 
asortyment zabudów o objętości skrzyń 7–31 m³, 
w oparciu o linie produktów: 

• MICRO XL
• MINI
• MEDIUM 
• MAGNUM

  Gamę produktów uzupełniają:

• pojazdy z bocznym załadunkiem
• pojazdy z przednim załadunkiem
• pojazdy wielokomorowe
• pojazdy specjalne, np. z osprzętem do mycia pojemników
• systemy wrzutników w różnych wersjach

ZOELLER jest największym producentem hydraulicznych 
urządzeń zasypowych do wywozu odpadów. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i wysokiej 
jakości materiałów, urządzenia te gwarantują maksymalną 
wytrzymałość i efektywność produktów.
Trzy doskonałe pod względem technicznym typy urządzeń 
zasypowych:

• DELTA
• ROTARY
• SK 
 są perfekcyjnie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb  
 klientów.

System High-Level  
Wrzutniki typu zamkniętego do odbioru odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach z obszarów 
mieszkalnych i przemysłowych

• Wysokowydajna DELTA:

Wrzutniki o najlepszych parametrach do odbioru 
odpadów, możliwość pracy w trybie automatycznym,  
grzebień dzielony

 
System Low-Level 
Wrzutniki typu otwartego do odbioru odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach i workach 
z obszarów mieszkalnych i przemysłowych

• Kompaktowy ROTARY: 
     Wrzutniki automatyczne z niską krawędzią zasypową

• Uniwersalny SK: 
     Uniwersalne i funkcjonalne wrzutniki do odbioru  
     odpadów w pojemnikach oraz workach

System Commercial
Wrzutniki typu otwartego do opróżniania dużych 
kontenerów i odbioru odpadów przemysłowych

• Wszechstronna 356: 
    Zaawansowany wrzutnik do opróżniania kontenerów, 
    pojemników i odpadów gromadzonych luzem,  
    do uniwersalnych zastosowań

ZOELLER dzięki strategii jednej platformy gwarantuje 
najwyższej jakości produkcję na czas i całkowitą 
elastyczność w zakresie indywidualnych zamówień klienta. 

ZOELLER oznacza solidność i wytrzymałość, wysoką 
dyspozycyjność, zaawansowaną ergonomię  
i bezpieczeństwo pracy, korzystną cenę, międzynarodowy 
charakter i innowacje techniczne.

Firma EKOCEL jest wyłącznym przedstawicielem firmy ZOELLER-Kipper GmbH i FAUN na rynku polskim.
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