ART YKUŁ PROMOCYJNY

Nowość na rynku europejskim śmieciarka MEDIUM X4!
Nagrodzona Złotym Medalem MTP śmieciarka MEDIUM X4 z wrzutnikiem
DELTA 301 stanowi nowoczesny, bazujący na najnowszej wiedzy i technologii
produkt.
W celu poprawy wydajności pojazdu zastosowano wrzutnik do opróżniania pojemników
z grzebieniem podzielonym na dwie części.
Pozwala to na równoczesną niezależną pracę
dwóch pracowników obsługi w tym samym
czasie, przy opróżnianiu pojemników od 80 do
360 l. Pojazd może być wyposażony we wrzutnik
z funkcją automatycznego podnoszenia, opróżnienia i odstawienia pojemnika w momencie, gdy
pojemnik znajdzie się w polu pracy wrzutnika.
Bezpieczeństwo, estetyka, jakość
W celu poprawy bezpieczeństwa pracy zaprojektowano taką kinematykę przemieszczania pojemnika
przy podnoszeniu i opuszczaniu pojemnika, aby
uniknąć przypadkowego uderzenia pracujących
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Przesunięcie środka ciężkości zabudowy
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`` poprawienie warunków obsługi bieżącej
i serwisowej zabudowy,
`` poprawa bezpieczeństwa eksploatacji i ergonomii pracy kierowcy i ładowaczy.
Duża pojemność i wydajność
Zwiększenie objętości skrzyni uzyskano przez

W zabudowie Medium X4 zastosowano nowy

modyfikację konstrukcji ramy przedniej skrzyni

system sterowania G12 z ergonomicznym termi-
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84-123 Połchowo

tylnej ramy zamykającej skrzyni ładunkowej z 70°

ga terminala jest łatwa i intuicyjna, co poprawia

tel. +48 58 774 89 50, ekocel@ekocel.pl

do 80°. Dzięki tym zabiegom uzyskano dodatkową

komfort i bezpieczeństwo pracy kierowcy.

www.ekocel.pl
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