Termékinformáció

LoTos gyûjtõkonténer
LoToS DUO konténer

A LoTos az egyetlen olyan konténercserélõ rendszer, amely a DUO konténer révén gyorsan megoldja majd
valamennyi bonyolult hulladékelszállítási feladatot. A konténerek szállítása és ürítése a DIN 30722 szerinti
legördülõ rendszerrel történik. A LoTos rendszer hátsó és oldalsó rakodású jármûvekbõl, átrakóállomásból,
valamint különbözõ konténerekbõl áll.
A konténer adatai:
A konténer ûrtartalma: 27 m3
(ACTS 1)

Hossz: 5 900 mm
Szélesség: 2 490 mm
Magassága: 2 400 mm

A konténer ûrtartalma: 24 m3
(ACTS 0)

Hossz: 5 250 mm
Szélesség: 2 490 mm
Magassága: 2 400 mm

A konténer ûrtartalma: 22 m3

Hossz: 5 000 mm
Szélesség: 2 490 mm
Magassága: 2 400 mm

A jármû teljes magassága:

kb. 3 700 mm

A LoToS konténerek kínálatban szereplõ kivitelei:
– a hátsó falban kialakított speciális ajtóval, amely
biztosítja az elforgatható anyagmozgató berendezés
felfogatását a munkatartományban. A használati
céltól függõen ez az ajtó:
– felsõ vasalású, megkönnyítve az üveg-, háztartási- és
biológiai, valamint nehéz hulladékok kiadását;
– oldalsó vasalású, megkönnyítve a mûanyag csomagolások és a papírhulladék kiadását.
Opciók:
– ACTS-felszereltség: Láncfelfogó szerkezet és futógörgõk, azonban a hossztartó alsó szélétõl 60 mm helyett
30 mm távolságban elhelyezve (a LoToS DUO konténernél már alaptartozék). A futógörgõk kielégítik a DIN
30722/1 követelményeit.
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– A DB ACTS-engedéllyel rendelkezik.
– Felsõ csapóajtó és sok minden más.
Kompatibilitás:
– A LoTos gyûjtõkonténer kompatibilis a LoTos hátsó
rakodású kocsival
– A LoTos DUO konténer kompatibilis a LoToS hátsó és
oldalsó rakodású kocsival, illetve átrakó állomással.
Újdonság, hogy a DUO konténer kiegészítõleg kompatibilis más szállítók oldalsó és elülsõ rakodású jármûveivel is. Ennek jelölése megtalálható:
– a berakónyíláson, a LoToS hátsó rakodású szemétszállító farán
– az elülsõ csatlakozón, az oldalsó vagy elülsõ rakodású jármûvek elején
Változatok:
1. A HALLER LoToS típusú oldalsó rakodású és a
Translift típusú kocsihoz alkalmas kettõs csapóajtó
2. A pl. az OTTO és a HÜFFERMANN típushoz alkalmas „A” típusú csúszó válaszfal
3. A pl. a FAUN típushoz alkalmas „B” típusú csúszó
válaszfal
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