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MOŽNOSti

Hliníková kostra
Abychom snížili váhu automobilu, 
nabízíme možnost vyrobit kostru 
z hliníku Peraluman H32. Zvedač 
popelnic a podvozek zůstanou 
ocelové. Užitný objem, který se tím 
získá, se liší podle typu vozu a jeho 
velikosti.

Střecha nákladového prostoru
“Je možné pokrýt nákladový 
prostor střechou, aby se zabránilo 
odfouknutí lehčích odpadků 
větrem při jízdě. Střecha je tvořena 
plachtovinou odolnou proti oděru 
a automatickým vysouvacím a 
zatahovacím mechanismem.
Instalace střechy je možná jen 
tehdy, když vůz neobsahuje 
stlačovací mechanismus.”

Zvláštní rám na popelnice pro 
manuální nakládání
Řešení manuálního zvedání objem-
ných odpadků a natahování pytlů 
na rám popelnice. Pytel je nepro-
pustný a má elektrické ovládání.

Další dveře na levé straně
Další dveře na opačné (levé) straně 
pro manuální nakládání. Přidat tyto 
dveře je možné jen tehdy, když vůz 
neobsahuje stlačovací mechanis-
mus.

Stlačovací mechanismus
Produkty z řad R108, R200, Qube 
5 a Qube 7 mohou být vybaveny 
stlačovacím mechanismem.

Otevírání DIN vík
Otevírač kulatých vík na DIN 
kontejnery o objemu 1100l.

GN-Satellite

S GN-SATELLITE SE 
DOSTANETE KAMKOLIV

GN-Satellite Qube 5 má kontejner na 5,5 m³ se zdvihačem pro dvoukolové popelnice 
a čtyřkolové popelnice až do objemu 1100 l. Qube 5 je standartně vybaven dálkovým 
ovladačem pro pomoc se zdvihem popelnic.

Qube 5 je možné objednat se stlačovacím mechanismem. Je to idální kompaktní vůz pro 
sběr tříděného odpadu.

Rozdíl mezi R108 5,0 m³ a Qube 5,5m³ není jen v 0,5m³ prostoru navíc, ale také v tom, že 
Qube má moderní stěny, které se lehce čistí, což je jeho velkou výhodou.

GN-Satellite Qube 7 má kontejner na 5,5m³ se zvedačem pro dvoukolové popelnice a 
čtyřkolové popelnice až do objemu 1100 l. Qube 7 je standartně vybaven dálkovým 
ovladačem pro pomoc se zdvihem popelnic.

GN-Satellite Qube 7 je možné objednat se stlačovacím mechanismem. Je to idální
 kompaktní vůz pro sběr tříděného odpadu.

Rozdíl mezi  R200 7,0m³ a Qube 7,0m³ není jen v 0,5m³ prostoru navíc, ale také v tom, 
že Qube má moderní stěny, které se lehce čistí, což je jeho velkou výhodou.

GN-Satellite QUBe 5

GN-Satellite QUBe 7
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R 200 GN-Satellite má kontejner na 7m³ se zdvihačem pro dvoukolové popelnice a 
čtyřkolové popelnice až do objemu 1100 l. R200 je standartně vybaven dálkovým 
ovladačem pro pomoc se zdvihem popelnic.

R200 je možné objednat se stlačovacím mechanismem. Je to idální kompaktní vůz 
pro sběr tříděného odpadu.

GN-Satellite R200

R 106 je nejmenší vozidlo Satellite s kontejnerem na 2,2m³ se zdvihačem pouze pro 
dvoukolové popelnice. R106 je standartně vybaven dálkovým ovladačem pro pomoc se 
zdvihem popelnic.

Dveře po straně kontejneru umožňují sběr pytlů nebo manuální vysypání popelnice.
Abychom zvýšili užitný obsah vozidla, neobsahuje tento typ stlačovací mechanismus, 
čímž se sníží váha prázdného vozu.

GN-Satellite R106

R107 je dalším krokem v nabídce GN-Satellite s kontejnerem na 3,0m³ a zdvihačem 
pouze pro dvoukolové popelnice. R107 je standartně vybaven dálkovým ovladačem 
pro pomoc se zdvihem popelnic.

Dveře po straně kontejneru umožňují sběr pytlů nebo manuální vysypání popelnice.
Abychom zvýšili užitný obsah vozidla, neobsahuje tento typ stlačovací mechanismus, 
čímž se sníží váha prázdného vozu.

GN-Satellite R107

R108 je dalším krokem v nabídce GN-Satellite s kontejnerem na 5,0m³ a zdvihačem pro 
dvoukolové popelnice a čtyřkolové kontejnery do objemu 1100 l. R108 je standartně 
vybaven dálkovým ovladačem pro pomoc se zdvihem popelnic.

R108 je možné objednat se stlačovacím mechanismem. Je to idální kompaktní vůz 
pro sběr tříděného odpadu.

GN-Satellite R108GN-Satellite
GN-SATELLITE je ideální řešení pro úzké ulice center měst. Nabízíme široké spektrum 
malých vozidel od 1,8 do 7,5 tuny. Vozy Satellite se často používají v centrech měst 
pro svoz odpadu, který pak vysypou do velkých popelářských vozů, které svážejí 
odpad z okrajových částí měst. Takto si vaše společnost zajistí, že bude moci operovat 
i v normálně těžko přístupných, úzkých ulicích.

PROČ PRÁVĚ VŮZ SATELLITE?
Vozy Satellite mají mnoho výhod. Některé z nich si můžete přečíst níže: Skvělá ov-
ladatelnost v centrech měst. Menší nákladní auta spotřebují méně paliva. Kompaktní 
nákladní auta příjemného vzhledu se hodí pro centra měst. Nízká výška vozidla 
usnadňuje odvoz odpadu z krytých parkovišť. Ve srovnání s většími vozidly ušetříte 
na pořizovacích nákladech. U menších modelů není nutný speciální řidičský průkaz.

VÝBĚR MATERIÁLŮ
Všechna vozidla GN-Satellite jsou vyrobena z oceli. Karoserie je plně svařovaná a pro-
to i vodě nepropustná. Některé typy produktů nabízíme také v hliníkovém provedení, 
aby se zvýšil užitný obsah. Abychom ale zachovali maximální rychlost a kvalitu, po-
hyblivé součásti zůstávají ocelové. K výrobě součástek používáme materiály, které se 
na to nejlépe hodí. Abychom dosáhli maximálního výklopného úhlu 90° nákladového 
prostoru, použili jsme na jeho výklop dvojný teleskopický válec.

OVLADAČE V KABINĚ
Kabina řidiče poskytuje řidiči opravdové pohodlí při zachování maximální efekti vity. 
Řidič může vyklopit obsah zásobníku a vrátit ho zpět do výchozí polohy přímo z 
kabiny.

 Zvedací mechanismus R106 2,2m³ R107 2,8m³ R108 5m³ R200 7m³ Qube 5,5m³ Qube 7m³

 120 l, 2 kola      

 240 l, 2 kola      

 360 l, 2 kola      

 700 l, 2 kola      

 1000 l, 2 kola      

 1100 l, 2 kola      

 Pomocné zařízení pro zdvih popelnic s dálkovým ovladačem      

 Pytlovací stroj      

 Otvírač víka DIN kontejnerů      

 Hliníková karoserie      

 Stlačení      

 Stupátko na jedné straně      

 Stupátko na obou stranách       

 Plachtová střecha (vozy bez stlačovacího mechanismu)      

 

 Možnosti šasi

 1.7 tuny 

 2.2 tuny  

 3.5 tuny     

 5.0 tuny     

 7.5 tuny        

 Standartní     Volitelný   N.A. Nemožný


