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STR HM 6
HULLADÉKGYŰJTŐ

Az STR HM 6 típusú hulladékgyűjtő célgép háztartási, ipari és zsákos

hulladékok egyszerű és gazdaságos összegyűjtésére szolgál. Kialakítása alkalmassá

teszi a célgépet üveghulladékok gyűjtésére és szállítására, billentéssel történő kiürítésére is.

A begyűjtött hulladékot át tudja üríteni a nagyobb nyitott hátfalas célgépekbe.

Az alapgép terhelhetősége határozza meg a felépítmény maximális kihasználhatóságát.

SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi
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Gyártó:
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STR HM 6 m3-es hulladékgyűjtő célgép

Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

Gépjármű műszaki követelmények:

vezérlés: elektro-hidraulikus, IC mikroprocesszoros panelvezérléssel
tömörítési arány laza háztartási hulladék esetén: 1:3
beemelő szerkezettel üríthető szabványos edényzetek (literben megadva):
2x80 – 2x110 – 2x120 – 2x240 – 2x360 – 1x660 – 1x770 – 1x1100
betömörítés ciklusideje: 20 másodperc
beállított tömörítési nyomás: 180 bar
hátra billentéssel történő kiürítés, billetési szög 90° 

tengelytáv: 3200–3600 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 6500–7500 kg

teherbírás (hasznos súly): 2500-3500kg (alváztól függően)

Felépítmény műszaki jellemzői:

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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STR 7
HULLADÉKGYŰJTŐ

Az STR 7 típusú hulladékgyűjtő célgép háztartási, ipari és zsákos

hulladékok egyszerű és gazdaságos összegyűjtésére és tömörítésére szolgál.

Kialakítása alkalmassá teszi a célgépet kerkeny utcákban, szűk tereken történő gyűjtésre.

Az alapgép terhelhetősége határozza meg a felépítmény maximális kihasználhatóságát.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
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STR 7m3-es hulladékgyűjtő célgép

Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

Gépjármű műszaki követelmények:

vezérlés: elektro-hidraulikus, IC mikroprocesszoros panelvezérléssel

tárolótartály térfogata: 7m3

tömörítési arány laza háztartási hulladék esetén: 1:5
beemelő szerkezettel üríthető szabványos edényzetek (literben megadva):
2x80 – 2x110 – 2x120 – 2x240 – 2x360 – 1x660 – 1x770 – 1x1100
betömörítés ciklusideje: 40-60 másodperc
beállított tömörítési nyomás: 160 bar
alternáló préslapos tömörítés
bal és jobb oldalon kézzel elhúzható beürítő ajtó

tengelytáv: 3500–3900 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 7500–10.500 kg

teherbírás (hasznos súly): 1400-3000kg (alváztól függően)

Felépítmény műszaki jellemzői:

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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HARD PRESS F-I.
HULLADÉKGYŰJTŐ

A HARD PRESS F-I. 6-7m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő célgép háztartási,

ipari és zsákos hulladékok egyszerű és gazdaságos összegyűjtésére és tömörítésére

szolgál. A hulladékfogadó kedvező kialakítása és nagy mérete alkalmassá teszi a célgépet

a hulladékgyűjtő edények gépi ürítésére kézi vagy automatikus üzemmódban,

valamint nagyméretű darabos hulladékok kézi bedobására. Az alapgép terhelhetősége

határozza meg a felépítmény maximális kihasználhatóságát. A tömörítés hatékonyságát

a kitolólapát ellenében történő összesajtolás is biztosítja.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Gyártó:
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HARD PRESS F-I. 6-7 m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő célgép

Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

Gépjármű műszaki követelmények:

vezérlés: elektro-hidraulikus, IC mikroprocesszoros panelvezérléssel
tömörítő egység tömörítési szöge: 46°
tömörítési arány laza háztartási hulladék esetén: 1:5
beemelő szerkezettel üríthető szabványos edényzetek (literben megadva):
2x80 – 2x110 – 2x120 – 2x240 – 2x360 – 1x660 – 1x770 – 1x1100
tömörítő egység ciklusideje: 20 másodperc
beállított tömörítési nyomás: 200 bar
folyamatos tömörítés

tengelytáv: 3850–4100 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 6500–7500 kg

Felépítmény műszaki jellemzői:

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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HARD PRESS F-I.
HULLADÉKGYŰJTŐ

A HARD PRESS F-I. 8-15m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő célgép háztartási,

ipari és zsákos hulladékok egyszerű és gazdaságos összegyűjtésére és tömörítésére

szolgál. A hulladékfogadó kedvező kialakítása és nagy mérete alkalmassá teszi a célgépet

a hulladékgyűjtő edények gépi ürítésére kézi vagy automatikus üzemmódban,

valamint nagyméretű darabos hulladékok kézi bedobására. Az alapgép terhelhetősége

határozza meg a felépítmény maximális kihasználhatóságát. A tömörítés hatékonyságát

a kitolólapát ellenében történő összesajtolás is biztosítja.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Gyártó:
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HARD PRESS F-I. 8-15 m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő célgép

Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

Gépjármű műszaki követelmények:

vezérlés: elektro-hidraulikus, mikroprocesszoros panelvezérléssel
tömörítő egység tömörítési szöge: 33°
tömörítési arány laza háztartási hulladék esetén: 1:5
beemelő szerkezettel üríthető szabványos edényzetek (literben megadva):
2x110 – 2x120 – 2x240 – 2x360 – 1x770 – 1x1100
tömörítő egység ciklusideje: 20–25 másodperc
beállított tömörítési nyomás: 210 bar
folyamatos tömörítés

tengelytáv: 3200–3300 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 12.000–13.500 kg

tengelytáv: 3600–3900 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 13.000–16.000 kg

mellékhajtómű szükséges max. teljesítmény: 40 kW

8-10 m3-es kivitelnél:

12-15 m3-es  kivitelnél:

Felépítmény műszaki jellemzői:

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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HARD PRESS F-I.
HULLADÉKGYŰJTŐ

A HARD PRESS F-I. 16-18 m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő célgép háztartási,

ipari és zsákos hulladékok egyszerű és gazdaságos összegyűjtésére és tömörítésére

szolgál. A hulladékfogadó kedvező kialakítása és nagy mérete alkalmassá teszi a célgépet

hulladékgyűjtő edények gépi ürítésére, kézi vagy automatikus üzemmódban,

valamint nagyméretű darabos hulladékok kézi bedobására. Az alapgép terhelhetősége

határozza meg a felépítmény maximális kihasználhatóságát. A tömörítés hatékonyságát

a kitolólapát ellenében történő összesajtolás is biztosítja.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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HARD PRESS F-I. 16-18 m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő célgép

Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

Gépjármű műszaki követelmények:

vezérlés: elektro-hidraulikus, mikroprocesszoros panelvezérléssel
tömörítő egység tömörítési szöge: 54°
tömörítési arány laza háztartási hulladék esetén: 1:5
beemelő szerkezettel üríthető szabványos edényzetek (literben megadva):
2x110 – 2x120 – 2x240 – 2x360 – 1x770 – 1x1100
tömörítő egység ciklusideje: 20–25 másodperc
beállított tömörítési nyomás: 210 bar
folyamatos tömörítés

tengelytáv: 3500–3900 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 18.000 kg

tengelytáv: 3900–4200 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 18.000-19.500 kg

mellékhajtómű szükséges max. teljesítmény: 45 kW

16 m3-es kivitelnél:

18 m3-es kivitelnél:

Felépítmény műszaki jellemzői:

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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HARD PRESS F-I.
HULLADÉKGYŰJTŐ

A HARD PRESS F-I. 20-22 m³-es tömörítős rendszerű hulladékgűjtő célgép háztartási,

ipari és zsákos hulladékok egyszerű és gazdaságos összegyűjtésére és tömörítésére

szolgál. A hulladékfogadó kedvező kialakítása és nagy mérete alkalmassá teszi a célgépet

hulladékgyűjtő edények gépi ürítésére, kézi vagy automatikus üzemmódban,

valamint nagyméretű darabos hulladékok kézi bedobására. Az alapgép terhelhetősége

határozza meg a felépítmény maximális kihasználhatóságát. A tömörítés hatékonyságát

a kitolólapát ellenében történõ összesajtolás is biztosítja.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Gyártó:
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HARD PRESS F-I. 20-22 m3-es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő célgép

Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

Gépjármű műszaki követelmények:

vezérlés: elektro-hidraulikus, mikroprocesszoros panelvezérléssel
tömörítő egység tömörítési szöge: 54°
tömörítési arány laza háztartási hulladék esetén: 1:5
beemelő szerkezettel üríthető szabványos edényzetek (literben megadva):
2x110 – 2x120 – 2x240 – 2x360 – 1x770 – 1x1100

tömörítő egység ciklusideje: 20–25 másodperc
beállított tömörítési nyomás: 210 bar
folyamatos tömörítés

tengelytáv: AB 3750–4100 mm + BC
gépjármű megengedett össztömeg: 24.000 kg

tengelytáv:AB 4100–4400 mm
gépjármű megengedett össztömeg: 27.000 kg

mellékhajtómű szükséges max. teljesítmény: 45 kW

20 m3-es kivitelnél:

22 m3-es kivitelnél:

Felépítmény műszaki jellemzői:

igény esetén nagykonténer ürítő karral

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SERES KH EM 10-6.
EDÉNYZETMOSÓS HULLADÉKGYŰJTŐ

A SERES KH EM 10-6. edényzetmosós tömörítős rendszerű hulladékgűjtő

hátsó beürítésű gépként fel van szerelve egy folyamatosan, ill. szakaszosan működő

gyűjtő-tömörítő berendezéssel, illetve egy edényzetmosó egységgel. 

A mosó a mosószeres oldattal, magas nyomással a tárolóedény külső és belső felületéről

eltávolítja a szennyeződést fröccsenés és elfolyás mentesen.

A mosószeres oldat mosási hőmérséklete állítható.

A mosóberendezés dízelüzemű, automatikus kapcsolású fűtőrendszerű.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Gyártó:
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SERES KH EM 10-6 edényzetmosós hulladékgyűjtő célgép

Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

Gyűjtőtartály kitolható fallal

3§ Gyűjtőtartály térfogata: 10 m
§ Hegesztett, térfogat-optimált gyűjtőtartály
§ Tartály fenékrésze folyadékzáróan hegesztve

Fogadószekrény

§ S-K200 típusú kombinált bedobó szerkezet az EN 840-1 és EN 840-2 szabvány szerinti kialakítású
   edényzetek ürítésére (2x70 l; 80 l; 90 l; 110 l; 120 l; 240 l; 360 l; ill. 1x 660 l; 770 l; 1100 literes). 
   Felső nyitószerkezet alkalmas a lapos fedelű szelektív gyűjtőedények kezeléséhez is.
§ Az élettartam növelése érdekében, a teknőlemez 10 mm vastagságú,
   rendkívül kopásálló acélból készült XAR 400 minőségben
§ Zárt módon épített, ezáltal nincsen hulladék-lerakódás, és lehetséges a problémamentes tisztítás
§ Felemelt töltőtartály maradék nélküli kiürítése, a tisztítási ciklus által
§ A berendezés vezérlése lehet automata, félautomata és manuális

Edénymosó szerkezet:  
§ Mosószeres oldattal, magas nyomással a tárolóedény külső és belső felületéről eltávolítja a
   szennyeződést fröccsenés és elfolyás mentesen. A mosószeres oldat mosási hőmérséklete állítható.
§ Dízelüzemű, automatikus kapcsolású fűtőrendszer 
§ 3000 literes tisztavíz tartály
§ 3000 literes szennyvíz tartály
§ A tartályok cserefelépítményes kialakításúak, hullámtörővel, túlnyomásvédelemmel
§ 2 db nagy nyomású (max. 150 baros) mosófej
§ Belső és külső edénytisztítás automata rendszerű, ciklikus
§ Felhasznált vízmennyiség: 2x10 lit = 2x110 - 240 lit edényzethez
            1x20 lit = 1x1100 lit edényzethez
§ Ciklusidő: edényzet ürítés + mosás + mellékidő 
      2 db 110 – 240 lit edényzethez 5 perc  
      1 db 1100 lit edényzethez         5 perc
§ Vízhőfok 75 °C-ig állítható

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SKH KONTÉNERSZÁLLÍTÓ
CÉLGÉP

Az  SKH konténerszállító célgép konténer szállítására,

illetve a járművön lévő konténer billentéssel történő ürítésére alkalmas.

A hasznos terhelés a hordozó alváz teherbírásától függően 4-7 tonna.

Székhely: 7630 Pécs, Bajor u. 2/1.; Tel.: +36 (72) 526-666; e-mail: info.pecs@seres.hu

Telephely: 7570 Barcs, Mező u. 70.; Tel.: +36 (82) 461-777; e-mail: info@seres.hu

Telephely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 2.; Tel.: +36 (30) 257-1145; e-mail: sarkozy@seres.hu

SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Gyártó:

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:



WWW.SERES.HU
Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:
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SKH KONTÉNERSZÁLLÍTÓ
CÉLGÉP

Az  SKH konténerszállító célgép konténer szállítására,

illetve a járművön lévő konténer billentéssel történő ürítésére alkalmas.

A hasznos terhelés a hordozó alváz teherbírásától függően 8-16 tonna.

SERES            Kft.Gépipari és
Kereskedelmi

Gépgyártás, hidraulika és gépszerviz

 9001
14001
45001
3834-2

ISO:

Székhely: 7630 Pécs, Bajor u. 2/1.; Tel.: +36 (72) 526-666; e-mail: info.pecs@seres.hu

Telephely: 7570 Barcs, Mező u. 70.; Tel.: +36 (82) 461-777; e-mail: info@seres.hu

Telephely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 2.; Tel.: +36 (30) 257-1145; e-mail: sarkozy@seres.hu

SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Gyártó:
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Információ: Pécs +36 (72) 526-666, Barcs: +36 (82) 461-777

szóródó nyersanyagok, folyadékok, iszapos, üledékes zagyok, rakodólapos
egységrakományok stb.,

homok, kavics, mész, habarcs, rakodólapos egységrakományok, stb.,

szemes termény, műtrágya, rakodólapos egységrakományok, stb.,

ipari, háztartási hulladék, bontási anyagok, törmelékek, egyéb laza hulladék, stb.

16,5–18 tonna megengedett össztömeg (2 tengelyes  parabolikus rugózás)

18–19 tonna megengedett össztömeg (2 tengelyes útkímélő rugózás)

23–26 tonna megengedett össztömeg (3 tengelyes)
40 kW

3700–4100 mm.

200 bar
pneu-hidraulikus (kezelődobozról joystick vezérlés) és mechanikus

1200 mm
2700+1200 mm.

Gépjármű műszaki követelmények:

Felépítmény műszaki jellemzők:

ipari üzemekben:

építőipari vállalatoknál:

mezőgazdasági üzemekben:

kommunális üzemekben:

8000 kg hasznos emelőképességnél:

10 000 kg hasznos emelőképességnél:

12.000 és 16.000 kg hasznos emelőképességnél:

alvázon a mellékhajtómű szükséges teljesítménye:
alváz tengelytávolsága:

hidraulika üzemi nyomás:
vezérlés:
emelőkar toldat:
emelőkar hossza:

Az SKH 8000-16.000 ATT típusú, univerzális konténerrakodó és szállító felépítménnyel
szerelt alváz a jármű mögött le és felrakó, billentéssel ürítő célgép, amely 8 000-16 000kg
hasznos emelőképességgel rendelkezik.
A célnak megfelelően kialakított szabványos szállítótartályokkal alkalmazható:
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HOOKLIFT KONTÉNERSZÁLLÍTÓ
CÉLGÉP

A HOOKLIFT konténerszállító célgép konténer szállítására, 

illetve a járművön lévő konténer billentéssel történő ürítésére alkalmas

A hasznos terhelés a hordozó alváz teherbírásától függően 20 tonna.

 (Opcióként: Az alvázfülke mögé felszerelhető daruval alkalmas az önrakódásra!)
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A HOOKLIFT S-20 típusú, horgos konténerrakódó és szállító felépítménnyel szerelt alváz a 
jármű mögött le és felrakó, billentéssel ürítő célgép, amely 20.000 kg hasznos 
emelőképességgel rendelkezik.  
A célnak megfelelően kialakított DIN 30722 szabvány szerinti konténerekkel alkalmazható: 

�  kommunális üzemekben:  
ipari, háztartási, szelektív hulladékok, bontási anyagok, törmelékek, egyéb laza 
hulladékok, stb. 

�  ipari, építőipari üzemekben:  
szóródó nyersanyagok, iszapos-, üledékes zagyok, vashulladék, homok, kavics, stb., 

�  mezőgazdasági üzemekben: 
szemes termény, műtrágya, stb.,  

 
Gépjármű műszaki követelmények: 

�  26 tonna megengedett össztömeg  
�  alvázon a mellékhajtómű szükséges teljesítménye: 40 kW 
�  alváz tengelytávolsága: A-B 4100-4500 mm 

 
Felépítmény műszaki jellemzők: 

�  Emelőképesség: 20 t 
�  Szállítható konténer hosszúság: 4500 - 7000 mm 
�  Vízszintes konténer mozgatás: 1200 mm 
�  Horogmagasság: 1570 
�  Billentési szög: 46 0 
�  Hidraulikus konténerrögzítés 
�  Híd, vagy görgős támasz a tehermentesítéshez 
�  Hidraulika üzemi nyomás: 300 bar 
�  Vezérlés:  

o elektro-pneu-hidraulikus (kezelődobozról joystick vezérlés) és mechanikus 
vészműködtetés  

o fülkéből és fülke mellől vezérelhető 
üres konténerek mozgatásánál művelet gyorsítás 
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SLS MECSEK
SÓSZÓRÓ BERENDEZÉS

Az Mecsek típusú sószóró berendezés alkalmas a fagymentesítésre használt só,

sókeverék és sóoldat gazdaságos gyors és biztonságos szállítására,

valamint annak a közutakon történő nagy területteljesítmény melletti

egyenletes kiszórására.
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Típusok:

Vezérlés:

Tartozékok:

SLS  1.5-I 1.5-II
SLS  2.5-I 2.5-II
SLS  4.0-I 4.0-II
SLS  4.5-I 4.5-II
SLS  6.0-I 6.0-II

tárolólábak
takaróponyva kihajtható tartóval
sárga villogó figyelmeztető fény
munkalámpa

I. jelű típusnál kézibeállítás a felépítményen

szórásérzékelő mikrofon

II. jelű típusnál tachográf jelű proporcionális

Meghajtási módok:

vezérlés

Opció:

Szabályozható elemek:

motorra szerelt szivattyú hajtás
aggregátoros szivattyú hajtás

nedvesítő berendezés
elektromos szóráskép állítás

kihordó szerkezet  sebesség állítás
szórótányér
(szóráskép és szórásszélesség)
nedvesítő szivattyú fordulatszám
sebesség állítás

Az felszerelhető platóra, billenőplatóra, konténerszállító
járművekre. Az útfüggőség, szórási mennyiség és szélesség beállítása a vezérlőpulton
központilag, vagy manuálisan a felépítményen állítható, amely az alapgép tachográfjához
saját csatlakozókábellel, elektromosan csatlakozik. A berendezés tehergépkocsikra
szerelve alkalmas téli időszakban autópályák, közutak, lakott területek síkosság
mentesítésére 2-8 m szélességben. A géppel az előírásoknak megfelelően 8-40 gr/m só
mennyiséget, 40-200 gr/m érdesítő anyagot ±20 %-os egyenletességgel lehet kiszórni.
A sószóró hajtása történhet a jármű hidraulika rendszeréről, illetve a mankókerék tengelyére
szerelt hidraulika szivattyúról, ahol az útfüggőséget a mankókerék biztosítja.

SLS sószóró berendezés

2

2
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 SH MECSEK HÓEKE
Az SH Mecsek típusú hóekék jól használhatók hó eltakarítására utakról,

parkolókból és egyéb közterületekről.
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közterületekről. Az SH típusú hóekék úgy lettek kifejlesztve, hogy minél jobban alkal-

mazkodjanak a tisztítandó felülethez. Az SH típusú hóekék elsősorban teherautókra és

univerzális munkagépekre szerelhetők, valamint olyan traktorokra amelyek rendelkeznek a

szükséges tolóerővel és hajtó teljesítménnyel. Ezen kívül rendelkezniük kell hidraulikus

rendszerrel és DIN 76060 B szabványú eszköztartó lappal. A hóeke vezérlése elektronikus

vezérlőpult segítségével történik a jármű vezetőfülkéjéből. Az eke jobbra, balra egyaránt

alkalmas a hó eltakarítására. Az SH típusú hóekék szekcionált ekék, melynek alapján

különböző szélességű ekék hozhatók létre. Az ekék 800, 900, 1000 és 1100 mm szélességű

szegmensek kombinációjával gyárthatóak. A hóekék tolóélei gumiból és acélra vulkanizált

gumiból készülnek.

Típus

SH 2.4

SH 2.7

SH 3.0

SH 3.2

Az eke
szélessége (mm)

2400

2700

3000

3200

Az ekézés
szélessége 30 -os

fordulatnál

0

2070

2330

2590

3 x 800

2770

3 x 900

3 x 1000

2 x 1100 + 1 x 1000

A szegmensek
száma és

szélessége (mm)

Az jól használhatók hó eltakarítására utakról, parkolókból és egyébSH típusú hóekék

Az SPTsorozatú hóekék több méretben kerülnek forgalomba, az a ábbi tál blázat szerint.
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FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ ÉS LOCSOLÓAUTÓK
Akár ivóvíz szállítására és tárolására alkalmas felépítmény, szabványos elemekkel ellátott

feltöltő és leeresztő csatlakozókkal, középnyomású műtárgy mosóval, locsolóval.
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BILLENŐ ÉS FIX PLATÓK, DARUK
Felépítményeink a haszonjárművek teljes palettáján megtalálhatóak a 3,5 tonnástól a 

 24 tonna teherbírásig, igény esetén daruval kiegészítve.
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REFERENCIALISTA

FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (MOL) Százhalombatta

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Budapest

Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Pécs

KHG Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kaposvár

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (FKF) Budapest

MUT Hungária Kft. Környe

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. Budapest

Pappas Auto Magyarország Kft. Budapest

Volvo Hungária Kft. Budapest

Eurotrade Kft. Kisigmánd

Electromega Kft. Debrecen


