Termékinformáció

LoToS hátsó
rakodású jármû

A hátsó rakodású LoToS gyakorlatias és gazdaságos rendszermegoldást jelent a hulladékgyûjtés és -szállítás
szigorú szétválasztásához. A feltöltött LoToS konténert közúton továbbszállítják gördülõkonténeres billenõkocsival. Az ACTS vasúti szállítás szintén lehetséges. A gyûjtés az új konténerrel azonnal folytatható. A LoToS
rendszer hátsó és oldalsó rakodású jármûvekbõl, átrakóállomásból, valamint különbözõ konténerekbõl áll.
Billentés:
– LoToS emelõkészülék-család MGB 60 l / 80 l, 120 l /
240 l és 770 l / 1100 l konténerek, valamint 35/50 és
70/110 l szemetes edények és kukatartályok ürítéséhez
Tömörítés:
– Két hidraulikus hajtású, egymással szemben haladó
csiga folyamatosan, üresjárati löket nélkül gondoskodik a hulladék, illetve az újrahasznosítható anyagok
folyamatos felvételérõl.
– Rendkívül halk tömörítési mûvelet
– Lekapcsoláskor a csigák ellenkezõ irányú mûködtetésével egyszerûen és pontosan szétválasztható a tömörítõ és a konténer.
Konténeremelõ rendszer:
– A HALLER típusú emelõ-legördítõ keret lehetõvé teszi
a konténer lerakását a talajra vagy annak közvetlen
átrakását ACTS vasúti kocsira (opcióként).
– A teljes cseremûvelet max. 6 percet vesz igénybe.
Fedélzeti elektronika/vezérlés:
– Ergonómikus kialakítású kezelõi terminál szöveges
hibakijelzést biztosító nagyfelbontású színes TFTmonitorral

HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.
Rigistr. 1 - 3
12277 Berlin, Németország
tel.: ++ 49 30 7 20 85 - 0
fax: ++ 49 30 7 20 85 - 150
email: hus-berlin@haller-umweltsysteme.de
internet: www.haller-umweltsysteme.de

partnervállalatokkal Európa- és világszerte.

A billentõ sebessége elektromosan és proporcionálisan szabályozható szabályozószivattyú segítségével.
CAN gyûjtõsín a vezetõfülkében lévõ terminál és a fedélzeti számítógép között
CleANopen felszereltség most már a LoToS típusnál is!
Konténer:
– Konténer-ûrtartalom: 22 m3, 24 m3 vagy 27 m3
Futómû: szériagyártású háromtengelyû futómû közüzemi jármûvekhez
Opciók:
– A konténer szabadon futásának szabályozása – elõnyös nem szilárd talajra történõ lerakáskor.
– Félautomata vagy teljesen automata billentõ.
– Osztott kamrás billentõ.
– Tetszés szerinti DUO konténerek alternatív alkalmazáshoz LoToS oldalsó rakodású kocsikkal
– Kompatibilis más gyártók oldalsó rakodású jármûveivel
– Mérlegelõ és azonosító rendszer
A csere mûvelete a hátoldalon látható.
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A konténercsere 10 percnél hamarabb végrehajtható.
Ezt a cseremûveletet animáció formájában bemutatjuk honlapunkon is:
www.haller-umweltsysteme.de

