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 Technické specifikace zdvihačů L200 LWS

 Nosnost vyklápěče, kg 800 800

 Možnost zdvihnutí velkoobjemových kontejnerů

 Ovládání Manuální Manuální

 Čas pro dvoukolové popelnice 8 sec 8 sec

 Čas pro čtyřkolové popelnice 12 sec 16 sec

 Ovládání rychlosti zdvihače (Nahoru a dolů) Automatický Automatický

  

  EN 840-1 EN 840-2 EN 840-2 EN 840-3 EN 840-4 Velkoobjemový
  120L-400L 500L-770L 1000L-1200L 770L-1300L 750L1600L kontejner 

 L200        

 LWS          

 Technické 

 parameTry Ln   LW      hn    hW
   

 Karoserie  08L22 09L22 10L22 10L25 11L25 12L25 13L25 17L25 11H22 13H22 14H22 16H22 11H25 13H25 14H25 15H25 15.5H25 16H25 17H25 18H25 20H25
  

 Velikost v, m3 8,1 8,6 9,4 10,4 11,1 11,8 12,5 16,6 10,6 12,3 14,1 16,1 11 12,7 13,6 14,1 14,5 15,4 16,7 17,5 19,7
  

 Délka v, mm 3075 3225 3475 3475 3675 3875 4075 5125  3225 3675 4125 4625 3075 3475 3675 3775 3875 4075 4375 4625 5125
  

 Výška v, mm 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740  2120  2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120
  

 Šířka v, mm 2220 2220 2220 2420 2420 2420 2420 2420  2220 2220 2220 2220 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420
   

 Šírka v zadní dvere, mm 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338
   

                        4675 4825 5075 5075 5275 5475 5675 6725 4825 5275 5725 6225 4675 5075 5275 5375 5475 5675 5975 6225 6725
   

 Výška nad podvozkem v, mm 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060  2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440

 Zadní dveře  

 Čas pracovního cyklu 13 - 17 sec.

 Tlak pro zhutnění 2,2 kg/cm²

 Nákladový prostor Objem: 1,6 m³ 

  Vnitřní šířka: 1900 mm

 Materiál vysoce pevná plátová ocel

 

 

 Hydraulický systém

 Max. tlak v systému 25,5 Mpa (255 bar)

 Průtok  65-100 l/min

 Ventily Všechny funkce ventilů:

  Elektro-hydraulická kontrola

 Tank volume 155 liter

 Objem nádrže 12 mikronový olejový vratný filtr

  10 mikronový vzdušný filtr

 Cylinders

 Ejection plate Dia. 120/85 mm of 140/120/85 mm,

   depending on body length 

   double acting, telescopic cylinders

 Carriage plates Dia. 90/55 mm,  double acting

 Packer plates Dia. 80/55 mm,  double acting

 Tailgate Dia. 80/55 mm  

 Hose failure protection / load holding valves for the tailgate lift cylinders.

 

 Elektrický systém

 Napětí Standartních 24 V 

 Pojistky Standartní 3 v podvozku pro karoserii RCV

 Elektrický systém podvozku pro připojení nástavby

 Hlavní vypínač 1 v kabině pro řidiče, který zastavuje všechny funkce nákladového prostoru

 Nouzová STOP a signální tlačítka v kabině a na obou stranách nákladového prostoru a zadních částí.

 Oddělené ovladače pro funkce nakládací a posuvné desky na otočných ovladačích na zadních části.  

 

 Standartní       Možný  

přípLaTková výbava

Sklápěcí zadní hrana 
Vozy obsahují padací zadní hranu, která 
pracovníkovi umožňuje pohodlně zach-
ázet s objemnými pytli s odpadem. Tato 
možnost není v nabídce u vyklapěčů 
jiných firem.

plná verze ovládacích prvků v kabině
Můžete otevřít zadní dveře, vysypat 
odpad a dveře zavřít až na 1000mm 
s pomocí ovládacích prvků přímo v 
kabině. Tak můžete své pracovníky 
při vykládání nejlépe ochránit před 
špatným počasím.

Uzavřená přední část nákladového 
prostoru
Tím, že uzavřeme přední část 
nákladového prostoru docílíme 
pěkného vzhledu vozu a zároveň 
ušetříme palivo.

LeD reflektory
LED reflektory zajišťují lepší viditelnost 
a díky delší životnosti vám také ušetří 
čas na údržbu.

mF 50 přídavné oddělení
Když potřebujete oddělený prostor, 
například pro svoz tříděného odpadu, 
naše vodě nepropustné přídavné oddělení 
MF 50 je tím pravým pro vás. Toto oddělení 
se umístí mezi nákladový prostor a kabinu 
a je k dispozici v různých velikostech (od 
2,7m3 až po 6m3. Přídavné oddělení MF 50 
je vybavena vyklapěčem popelnic.

podpora dálkového dohledu
S naším modemem máme přehled o 
poloze vašeho vozu kdekoliv na světě. 
Můžeme váš problém vyřešit na dálku 
nebo můžeme poslat opraváře se 
správnými součástkami.

hydraulické ovládání, které šetří 
palivo
Díky naší technologii inteligentního 
nakládání vám můžeme nabídnout náš 
systém Smart Pack. Pouze v případě, 
že nákladový prostor nebo vyklapěč 
potřebují hydraulický tlak, si pumpa 
vyžádá přesné množství energie z 
motoru, aby úkol splnila.

hybridní modul
Tento produkt může být také vybaven 
hybridním modulem pro šetření 
paliva a minimalizování hluku. Pro 
více informací kontaktujte zástupce 
Geesinknorba teamu. Bude mít pro 
vás připravenou brožuru a všechny 
potřebné doplňující informace.

možnost i hybridní verze

LeD pracovní světla
LED pracovní světla vám poskytnou 
lepší osvětlení pracovní plochy a díky 
delší životnosti vám také ušetří čas, 
který byste spotřebovali na údržbu.
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lehký, ale 
nadmíru výkonný

Celková délka včetně 
zadních dveří v, mm



Základní zadní dveře série N2 jsou vybaveny mechanickými, hydraulickými a elektrick-
ými díly, které umožňují instalaci vyklapěčů popelnic jiných firem. Náš univerzální DIN 
rám na vozech série N2 může nést náš vyklapěč S500 nebo vyklapěče jiných firem.

Vyklapěč LWS je podobný vyklápšči L200 v tom, že má malý zadní převis, snadno se 
ovládá a rychle zvládá vysypávání popelnic od 110 do 360 litrů až po kontejnery do 
1280 litrů. Navíc je ovšem vybaven pásovým navijákem na přední straně nákladového 
prostoru. Tímto navijákem se dají zvedat také průmyslové velkoobjemové kontejnery. 
Svozový vůz také obsahuje třesoucí mechanismus s jehož pomocí se dá vyprázdnit 
přimrzlý obsah z velkoobjemových kontejnerů.

Tento vůz umožňuje jak svoz odpadů domácností, tak průmyslových podniků. Naši 
zákazníci mohou svážet oba typy odpadů při jedné jízdě. Tato efektivita jim pak 
umožňuje snižovat provozní náklady.

Tento produktový typ nabízíme s několika typů padacích klapek.

Náš kombinovaný vyklapěč L200 má nízký převis, je velmi lehce ovladatelný a je velmi 
rychlý. Tato efektivita umožňuje snižování provozních nákladů.

Vyklapěč L200 dokáže zvednout  popelnice od 110 - 360 litrů po kontejnery o 1280 
litrech. Tento produktový typ nabízíme s několika typů padacích klapek.

N2-SERIES TH - přIpRavENoST pRo 
vYkLapĚČE JINýCH FIREM

N2-SERIES LWS pRŮMYSLový 
koMbINovaNý vYkLapĚČ

N2-SERIES L200 MaNUáLNí 
koMbINovaNý vYkLapĚČ

GEESINkNoRba N2-SERIES

Všecjny zařízení splňují, nebo převyšují 

bezpečnostní normy požadované zákonem 

a jsou vybaveny CE certifikátem.

možnost i hybridní verze

možnost i hybridní verze

možnost i hybridní verze

Série N2 je vhodná pro rychlé a účinné svážení domácího odpadu a recyklovaného 
materiálu. Díky lehké a kompaktní karoserii je série N2 perfektní pro sběr odpadu v 
městské zástavbě, kde může bez problémů manévrovat.

Moderní a hladká, ale přesto kompaktní karoserie je navržena tak, aby poskytovala 
dostatek prostoru pro náklad. Řidič může z kabiny upravit protitlak tak, aby vyho-
voval různým druhům nákladu - od odpadu po recyklované materiály. Série N2 je 
vybavena ergonomickým ovládáním nákladového prostoru a zadních částí, čímž 
pracovníkům velmi usnadňuje práci.

Nákladový prostor a zadní část jsou celé svařované a karoserie má zaoblené dno, 
které minimalizuje průsaky, opotřebení a korozi. Unikátní těsnící systém mezi 
nákladovým prostorem a zadními dveřmi zaručuje, že karoserie nebude protékat.

Série N2 je k dostání v objemu od 8,1 do 19,7 a může být doplněna celou řadou 
zvedacích zařízení. Všechny zadní části jsou lehké a krátké, s dobrým rozložením 
váhy, takže se s nimi dobře manévruje. Série N2 má čtyři varianty:

Formáty LN  8L2 do 10L22
 Perfektní pro úzké ulice. Krátké, úzké a nízké vozidlo.

Formáty LW  10L25 až 17L25
 Nízká karoserie.

Formáty HN  11H22 až 16H22
 Vysoká a úzká karoserie.

Formáty HW  11H25 až 20H25
 Vysoká a široká, ale přesto velmi kompaktní karoserie.

Všechna vozidla můžeme dodat s integrovaným zvedacím zařízením. U vozidel 
verzí HN a HW je možné namontovat i zvedací zařízení jiného výrobce.


