Wrzutnik E-DELTA-2307
High Level Lifter (HL)

Wrzutnik E-DELTA-2307
Dzielony, automatyczny wrzutnik z elektrycznym napędem, posiadający dwa niezależnie pracujące zespoły
unosząco-wywracające z listwą grzebieniową.
Funkcjonalna konstrukcja z gładkimi, łatwymi do czyszczenia powierzchniami.
Panele boczne z ergonomicznie wbudowanymi przełącznikami i łatwym dostępem w celu konserwacji.
Przełączanie pomiędzy trybem pojedynczym i łączonym.
Wybór trybów pracy dla opróżniania manualnego, półautomatycznego i w pełni automatycznego.
Ciche obracanie, delikatne zatrzymanie pojemnika w pełnym przechyleniu.
Sterownik wrzutnika z wbudowanym ekranem, interfejsem serwisowym i klawiaturą umożliwiającą diagnostykę oraz
zarządzaniem systemem.
Aktywne czujniki bezpieczeństwa, zapobiegające błędom systemu i operatora.
Stałe barierki bezpieczeństwa z elastyczną końcówką.
Mechaniczne zabezpieczenie obszaru roboczego.
Zasilanie napięciem 24V.

Wrzutnik E-DELTA-2307
Zakres zastosowania
• obszary mieszkalne i przemysłowe
• optymalny dla obsługi dwuosobowej

Montaż
• wrzutnik instalowany na zabudowie za pomocą ramy
pośredniej
według
normy
DIN
30.731,
przeznaczonej do montażu demontowalnych
mechanizmów załadowczych

Rozmiary pojemników (standard)
• MGB 80-340 l EN 840-1
• MGB 500-1200 l EN 840-2 – pokrywa płaska
• MGB 770-1300 l EN 840-3 – pokrywa kopułowa

Zalety
• niska
krawędź
zasypowa,
umożliwiająca
ergonomiczny załadunek, wygodne ładowanie
ręczne worków oraz śmieci luzem

• pojemniki specjalne w zależności od modelu

•

proces opróżniania z zapewnieniem niskiej emisji
pyłu i hałasu oraz delikatna obsługa pojemników

•

bardzo łatwe użytkowanie i wydajna zbiórka
odpadów

•

niskie ryzyko wypadku dzięki zastosowaniu
technologii zgodnej z wymogami bezpieczeństwa
Unii Europejskiej

Źródło napędu / Tryb działania
• połączony ruch unosząco-wywracający napędzany
silnikiem elektrycznym
• liniowy, skierowany pionowo ruch podnoszący
w fazie chwytania i odkładania pojemnika
• aktywne
opuszczanie
elektrycznego

przy

użyciu

silnika

Wrzutnik E-DELTA-2307
Wersje
• wersja PREMIUM z dzielonym aktywnym
uchwytem
do
pokryw
płaskich
i półokrągłych oraz szynami do
otwierania pokrywy
• wersja BASIC z pasywnymi pętlami
zatrzymującymi z opcją wyboru pokryw
płaskich / półokrągłych
• wersje z obwodem ładowania 700V DC
/24V DC, obwód sterowania max. 5.2.kW
Przełączniki

Elektroniczny zespół napędowy

Opcje
• wysuwane barierki bezpieczeństwa
• zabezpieczenie obszaru roboczego przy
wykorzystaniu czujników
• przygotowanie

do

zamontowania

systemów ważących i identyfikacji
• odbiór specjalnych pojemników
• centralny układ smarowania
• inne

Rama montażowa

Zabezpieczenie obszaru roboczego

Wrzutniki ZOELLER

Technika decyduje
ZOELLER jako dostawca gotowych 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

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

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.
Cztery doskonałe pod względem technicznym typy urządzeń
zasypowych:
• DELTA
• ROTARY
• SK
• MEGA
są perfekcyjnie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb
klientów.

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

Wszechstronny MEGA:
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.

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

Firma EKOCEL jest wyłącznym przedstawicielem firmy ZOELLER-Kipper GmbH i FAUN na rynku polskim.
EKOCEL Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne, Tel. +48 58 774 89 50, Fax +48 58 774 89 30, ekocel@ekocel.pl, www.ekocel.pl

