
MediuM XL-S idealny w mieście

       MEDIUM XLS



Śmieciarki serii MEDIUM XL-S

Główne cechy
•  szerokość zabudowy 2,5 m
•  wytrzymała, łatwa w konserwacji prasa zgniatająca
•  zabudowa spawana spoiną ciągłą
•  wykorzystanie materiałów o wysokiej wytrzymałości

i odporności na ścieranie
•  hydrauliczne ryglowanie odwłoka
•  siłowniki prasy zgarniającej umieszczone na zewnątrz odwłoka
•  wąski, lekki odwłok – niewielki zwis tylny

Zalety
•  szeroki zakres zastosowania
•  optymalny rozkład nacisków na osie
•  duża zwrotność
•  duża ładowność
•  wygodna obsługa, sterowanie CAN-BuS

MEDIUM XLS
Objętość skrzyni ładunkowej od 15 do 23 m³ 
z załadunkiem tylnym dla podwozi dwu 
i trzyosiowych, 18-26 ton dMC.

Obszar zastosowania:
Wywóz odpadów z gospodarstw domowych, 
obszarów miejskich, wiejskich 
i przemysłowych.

Opcje:
•  specjalne wyposażenie zabudowy i podwozia
•  zarządzanie danymi pojazdu
•  adapter drzwi obrotowych wrzutnika



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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