
Choć od premierymodeluAntosminę‑
ło już kilka lat, nie zdążył się on jesz‑
czeopatrzyćinadalzwracauwagębar‑

dzo atrakcyjnym, muskularnym wyglądem.
Egzemplarz demonstracyjny został wypo‑
sażonywkabinęMClassicSpaceoszeroko‑

ści 2,3  m –  optymalną do zastosowań ko‑
munalnych. Na tunelu silnika, którego wy‑
sokośćwynosi320 mm,zamontowanodo‑
datkowy fotel pozwalający na pracęw trzy
osoby. Dzięki temu kierowca nie musi wy‑
chodzićzkabiny,cozjednejstronyzwiększa

efektywnośćwykorzystania śmieciarki,nato‑
miast z drugiej gwarantujewiększe bezpie‑
czeństwo– przywłączonymsilnikudokabi‑
nyniewejdziepostronnaosoba.Podwzglę‑
demkomfortuśrodkowyfotelwniczymnie
ustępuje siedzeniu zamontowanemu z pra‑
wej strony. Jestpełnowymiarowy,mazinte‑
growany zagłówek i 3‑punktowe pasy bez‑
pieczeństwa. Dotyczy to również miejsca
nanogi,botablicarozdzielcza„kończysię”
wcześnie,acentralnakonsolatylkonieznacz‑
niewnikadownętrza.Załoganiebędziena‑
rzekała na brak przestrzeni na przedmioty

Mercedes ‑Benz Antos  
z zabudową Ekocel  
– tandem dla wymagających
Bez uwzględniania leżanek, które służą do wypoczynku, granice pod wzglę‑
dem oferowanego komfortu pracy między pojazdami ciężarowym przeznaczo‑
nymi na dalekie trasy a wykorzystywanymi w innych rodzajach transportu są 
coraz mniej widoczne. Znakomicie świadczy o tym testowa śmieciarka usta‑
nawiająca nowe standardy w pojazdach do zbiórki odpadów.

Niski profil tablicy rozdzielczej ułatwia obserwację obszaru przed pojazdem. 
Po prawej stronie został zamontowany dodatkowy monitor, który wyświetla 
obraz rejestrowany przez kamerę umieszczoną w górnej części odwłoka. 

Środkowy pasażer ma do dyspozycji pełnowymiarowy fotel i sporo miejsca 
na nogi, dlatego nawet na dłuższych przejazdach nie powinien narzekać 
na brak komfortu.
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MEDIUM XL-LCV – zabudowa śmieciarki z osprzętem do mycia pojemników 

REKLAMA

niezbędne podczas jazdy. Większy ekwipu‑
nekmożnazmieścićzafotelami,drobniejszy
w licznych schowkach i napółkach.Kabina
jestdoskonalewyciszona,douszukierowcy
i pomocników dociera jedynie cichy, przyjem‑
nypomruksilnika,którywżadensposóbnie
przeszkadzawrozmawianiu,nawetjeślipo‑
jazdporuszasięzwyższąprędkością.
Do napędu śmieciarki zastosowano sil‑

nik OM 470  drugiej generacji. Nowocze‑
sna, 6‑cylindrowa jednostka rzędowa ma
pojemność 10,7  dm3  i zapewnia moc
240  kW (326  KM). Z silnikiemwspółpracuje

12‑stopniowa,zautomatyzowanaskrzyniabie‑
gówG211‑12 zesterowaniemMercedesPo‑
werShift3,którejrozpiętośćprzełożeńwyno‑
si14,93–1,0.Napędjestprzenoszonynaśrod‑
kowąośzprzekładniągłównąoprzełożeniu
2,846.DlapojazduoDMC26 tprzyjętakon‑

figuracjaukładunapędowegookazujesiębar‑
dzotrafna.Nawetprzywiększymobciążeniu,
jakiewystępuje pod koniec zmiany, śmieciar‑
kasprawnieprzyspiesza inie jest„zawalidro‑
gą”.Niewymagatogłębokiegowciskaniape‑
dału gazu, więc 290‑litrowy zbiornik paliwa

Wleczona oś skrętna w znaczący sposób polepsza zwrotność pojazdu, ułatwiając zawracanie 
i manewrowanie na ciasnych osiedlach.

Zamontowany w kabinie terminal obsługi 
zabudowy umożliwia m.in. wybór jednego  
z pięciu programu zbiórki odpadów, podnoszenie 
i opuszczanie odwłoka czy sterowanie ruchem 
przegrody wypychającej.
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we, które skutecznie ograniczają tarcie pod‑
czaspracyzabudowy.Taksamojakwprzypad‑
kuskrzyni,odwłokzostałwykonanyspawem
ciągłym, gwarantując odpowiednią trwałość
iszczelnośćkonstrukcji.Abynagranicyskrzy‑
ni i odwłoka nie dochodziło do wycieków,
wmiejscu tymsąspecjalneuszczelkizdwie‑
makrawędziamiuszczelniającymi.Znajdujące
sięnazewnątrz,pyłoszczelnesiłownikihydrau‑
liczne płyty nośnej zamontowano w maksy‑
malnejodległościodsiebie,gwarantującopty‑
malneprowadzenieelementu.Istotnerozwią‑
zaniestanowizabezpieczeniechroniąceprzed
gwałtownymopadnięciemodwłokawsytuacji
spadku ciśnienia w układzie hydraulicznym,
np.naskutekpęknięciaprzewodu.
Włączanie i wyłączanie hydrauliki siłowej

nadwozia odbywa się za pomocą przycisku
na terminalu obsługowym w kabinie. Układ
sterowania włącza lub wyłącza pompę po‑
przez sprzęgło elektromagnetyczne. W pod‑
woziuzautomatycznąskrzyniąbiegów,wypo‑
sażonymwodpowiednie złącze,pojednokrot‑
nymwłączeniuhydraulikinadwozianapocząt‑
kuzbiórkiodpadów,kolejnewłączeniaiwyłą‑
czeniapompyodbywająsięprzezprzełącznik
trybu jazdy. Zwiększenie obrotów następuje
automatycznie– wchwiliuruchomieniaurzą‑

dzeniaodbiorczegownadwoziu.Systemste‑
rowania zabudowy zapewnia pięć seryjnych
programówdozbiórkiodpadów.Sąto:zbiór‑
ka odpadów zwykłych, wielkogabarytowych,
organicznych,szkłaiodpadówdorecyklingu.
ZastosowaneurządzeniezasypoweSK350  

Simplex jestprzystosowanem.in.dopojem‑
ników okrągłych 90/110  l,MGB 120/240  l,
MGB 660/770  l (pokrywa płaska z tworzy‑
wa sztucznego),MGB770/1100  l (pokrywa
przesuwana ze stali) orazMGB 1100  l (po‑
krywaprzesuwana z tworzywa sztucznego).
Czas opróżniania pojemników 2‑kołowych
MGB120‑240 lwynosiod6 do8 s,natomiast
4‑kołowychMGB:11–12 s.Wrzutnikjestste‑
rowanyzapomocąjednegojoystickazboku
odwłoka(bezramieniaobsługowego).

Karol Wójtowicz

jest opróżniany dość powoli. Przy tej okazji
wartorównieżpodkreślićznakomitąpracęza‑
stosowanejskrzynibiegów.Praktyczniewkaż‑
dychwarunkachidealniedobieraprzełożenia,
dziękiczemubardzorzadkozachodzikoniecz‑
ność,abywykorzystywaćtrybręczny.Podczas
manewrowaniaumożliwiaprecyzyjnąkontrolę
nadpojazdem,wznaczącysposóbułatwiając
bliskipodjazdpodaltanyśmietnikowe.
Ważnązaletątestowejśmieciarkijestwle‑

czona oś skrętna, która niejako „narzuca”
tył pojazdu i tym samym doskonale zacie‑
śnia zakręty.Owysokiej skuteczności takie‑
gorozwiązanianajłatwiejprzekonaćsiępod‑
czasobsługiosiedlizprywatnymiposesjami
zwąskądrogądojazdową,którerzadkokie‑
dysąprzystosowanedosamochodówota‑
kichgabarytach.
Na podwoziu o rozstawie osi 4.000 mm

zamontowano zabudowę do zbiórki odpa‑

dów Ekocel Medium XL‑Si3  z wrzutnikiem
SK350  Simplex. Jej zasadniczy element sta‑
nowiwcałościspawanainiepodlegającaod‑
kształceniu szczelna skrzynia ładunkowa bez
zewnętrznych użebrowań. Dla zapewnienia
odpowiedniejprecyzjiruchu,przegrodawypy‑
chającawspółpracujezbocznymiprowadnica‑
mi.Zastosowanoteżdodatkoweklockiślizgo‑

Zastosowana zabudowa Ekocel wyróżnia się 
intuicyjną obsługą i odpowiednią szybkością 
pracy. Dzięki przemyślanej konstrukcji wrzutnika 
nie dochodzi do rozpraszania odpadów nawet, 
gdy „górują” w pojemniku i nie można domknąć 
jego pokrywy. Prezentowany pojazd ma masę 
własną ok. 15,2 t, co przy DMC równej 26 t 
oznacza ładowność 10,8 t.

Solidne uszczelnienie wokół przegrody 
wypychającej zapobiega przedostawaniu się 
odpadów na stronę siłownika hydraulicznego 
i gwarantuje idealne opróżnienie skrzyni.

W testowej śmieciarce nie zapomniano o bardzo 
ważnym szczególe, jakim są dodatkowe lampy 
zamontowana z obu stron nadwozia tuż za 
kabiną. Gdy dzień jest krótki, znakomicie 
oświetlają one otoczenie pojazdu i tym samym 
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa 
oraz komfortu pracy. 

NAJWIĘKSZY WYBÓR MYJEK MOBILNYCH W POLSCE: OD 900 KG DO 26 TON.

SPRZEDAŻ. NAJEM. SERWIS.
www.technika2011.pl
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