
Śmieciarka z bocznym załadunkiem

MEDIUM SLF



Śmieciarka typu MEDIUM SLF

Główne cechy 
Ładowanie:
• Z kabiny za pomocą joysticka
• Sprawne i szybkie opróżnianie pojemnika

Wrzutnik:
• Boczny system załadunku
•  Chwytak wyposażony w 2 gumowe opaski, które zabezpieczają pojemnik przed

uszkodzeniem
• Opróżnianie pojemników od MGB 60 do 240 l
• Zasięg chwytaka do 2600 mm od zewnętrznej krawędzi pojazdu
• Maksymalna waga pojemnika to 120 kg

Zagęszczanie:
• Prasa obrotowa napędzana przez 2 podwójne siłowniki hydrauliczne
• Bardzo cichy i wydajny proces zagęszczania odpadów

Opróżnianie:
•  Za pomocą dwóch siłowników teleskopowych jednostronnego działania przechylając

skrzynię o około 40°
•  Drzwi tylnie otwierane i zamykane hydraulicznie. Podczas cyklu ładowania zostają

automatycznie zablokowane

Sterowanie:
• Graficzny, podświetlany terminal w kabinie kierowcy
•  Siłownik prasy obrotowej sterowany elektrycznie przez urządzenie sterujące

zamontowane w kabinie
• Joystick proporcjonalny umożliwiający kontrolę prędkości ruchu

Objętość:
• Pojemność skrzyni łącznie z drzwiami tylnymi 18 lub 22 m³

Podwozie:
• Standardowe 2 lub 3-osiowe

Opcje:
• System wagowy
• System identyfikacji pojemników

ZALETY:
• Obsługa śmieciarki przez jednego operatora
• Prosty system załadunku pojemników
• Szybkie opróżnianie - cykl ok. 8 sekund
• System ciągłego zagęszczania
• Duża ładowność
• Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu
• Monitorowanie załadunku oraz tyłu pojazdu
• Zgodność z normami CE

Do obsługi śmieciarki wystarczy jedna osoba. Załadunek odbywa się z kabiny za pomocą joysticka. 
Cykl opróżniania pojemnika trwa ok. 8 sekund. Medium SLF dostępny jest w dwóch wersjach: ze skrzynią ładunkową 
o pojemności 18 m3 i 22 m3. 

Prasa obrotowa

Opróżnianie skrzyni

Wrzutnik

SPECYFIKACJA MEDIUM SLF 18m3 ORAZ 22m3

Pojemność skrzyni 18m3 22m3

Długość skrzyni łącznie z wsypem 5884 mm 6969 mm 

Szerokość wsypu 1335 mm 1335 mm 

Wysokość skrzyni (plus podwozie) 2148 mm (plus podwozie ± 3170 mm) 2148 mm (plus podwozie: ± 3195 mm)

Szerokość zabudowy 2440 mm 2440 mm

Masa własna zabudowy 4900 kg 5200 kg

Typ pojazdu 4 x 2 – 19 t GVW 6 x 2/4 – 26,5 t GVW

Rozstaw osi w zależności od typu pojazdu i wymagań ± 4400 - 5030 mm ±4100 mm ( ±1350 mm)

Czas cyklu przy 900 rpm 10.00 sec 10.00 sec

Ładowanie - czas cyklu ogółem 8 - 12 sec 8 - 12 sec

Zasięg chwytaka (od zewnętrznej krawędzi pojazdu) 2600 mm 2600 mm 

Czas zjeżdżania i rozsuwania sanek 2-3 sec 2-3 sec

Czas wycofania sanek 2-3 sec 2-3 sec

Typ pompy podwójna pompa wysokiej mocy z wykrywaniem obciążenia

Prasa obrotowa 10.8 ton 10.8 ton

Przemieszczanie odpadów (m3/min) 2.8 m3 / min. przy 900 obr. na min. 2.8 m3 / min. przy 900 obr. na min.

Ładowność (w zależności od podwozia) do 6,5 t do 13 t



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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