
Termékinformáció

LoToS oldalsó
rakodású jármû

A LoToS oldalsó rakodású jármû gyakorlatias és gazdaságos rendszermegoldás egyszemélyes üzemben, ha a feladat
a hulladékgyûjtés és szállítás szigorú szétválasztása. A feltöltött konténert legördülõkonténeres billenõkocsival szállítják
tovább közúton. 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.
Elõnyei részletesen a következõk:

Billentés:
– LoToS emelõ széria kamrás billentõvel MGB 60 l / 80

l és 120 l / 240 l konténerek ürítéséhez.
– Oldalra kitolható, így lehetõvé teszi konténerek felvé-

telét a jármû külsõ szélétõl számított max. 2600 m
távolságban.

Tömörítés:
– Két, egymással ellenkezõ irányban haladó hidrauli-

kus hajtású csiga gondoskodik a hulladék üresjárati
löket nélküli folyamatos felvételérõl.

– Rendkívül halk tömörítési mûvelet
– Lekapcsoláskor a csigák ellenkezõ irányú mûködte-

tésével egyszerûen és pontosan szétválasztható a
tömörítõ és a konténer.

Láncos konténermozgató:
– Lehetõvé teszi a konténer lerakását a talajra vagy annak

közvetlen átrakását pótkocsira, illetve ACTS vagonra.
– Az ürítés lehetséges hátsó billentéssel.
– A teljes cseremûvelet max. 6 percet vesz igénybe.

Fedélzeti elektronika/vezérlés:
– Ergonómikus kialakítású kezelõi terminál szöveges

hibakijelzést biztosító nagyfelbontású színes TFT-
monitorral

– CAN-gyûjtõsín a vezetõfülkében lévõ terminál és a
fedélzeti számítógép között.

– CleANopen felszereltség most már a LoToS típusnál is!
– A mozgási folyamatok sebességének proporcionális

vezérlése joystickkal vagy billentyûzetrõl

Konténer:
– Konténer-ûrtartalom: 22 m3, 24 m3 vagy 27 m3

Futómû:
– szériagyártású háromtengelyû futómû közüzemi

jármûvekhez
Rövid tengelytáv annak köszönhetõen, hogy az eme-
lõ középen, a rakodó és tömörítõ alatt helyezkedik el.

Opciók:
– Kiegészítõ ürítés a DIN 30700 szabvány szerinti

csapos felvevõkarokkal 1,1 m3 konténerek esetén
– Diamon konténerfelvevõ szerkezet 120/240 l konté-

nerekhez
– Tetszés szerinti DUO konténerek a hátsó rakodású

LoToS jármûveken történõ alternatív alkalmazásra
– 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


