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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 fi rem.

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.

 TECHNICKÁ DATA   N3-SERIES 

 Technické specifi kace 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

  15H25 17H25 20H25 22H25 23H25 24H25 28H25

 Délka, mm 3775 4075 4625 5125 5375 5625 6375

 Vnitřní výška, mm 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270

 Vnější výška, mm 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420

 Celková délka vč. zadních dveří, mm 5665 5965 6515 7015 7265 7515 8265

 Výška nad rámem karoserie, mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450

 Celková váha (přesná), smontovaný, kg 5255 5345 5650 5805 5880 5980 6210  

 STANDARTNÍ       MOŽNÝ  

  

  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          

 

 
 Hydraulický systém

 Max. tlak systému 255 bar    
 Průtok 105-130 l/min   
 Obsah nádrže 190 ltr   
 Filtry 6 micronový zpáteční síťový fi ltr
  10 micron tlakový fi ltr   
 

 Válce  
 Vysouvací deska Druhy pístnice závisí na délce jednotky
  teleskopické válce  
 Dopravní deska Prům. 100/75 mm, dvojitý efekt  
 Stlačovací deska Prům. 100/75 mm, dvojitý efekt  
 Otevírání zadních dveří Prům. 80/55 mm, dvojitý efekt  
 Ochrana proti protržení hadice / ventily, 
 které přidržují náklad pro válce zdvihače odpadu na zadních dveřích  
  
 
   

dost dRsný i pRo 
ty nejdRsnějŠí tRasy

LED refl ektory
LED refl ektory 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.

 Zadní dveře

 Stlačovací cyklus 19-22 sec  

 Poměr stlačení 2,4 kg/cm² 

 Násypník Objem: 1,7 m³  
  Vnitřní šířka: 2030 mm     

 Materiál Vysoce odolná ocel    

 

 Kontrolní systém

 Ovládací panel v kabině - Protitlak v nákladovém prostoru v krocích po 10%
  - Nastavení automatického začátku stlačování podle počtu kontejnerů
  - Displej hlášení chyb
  - Displej servisních hlášení
  - Nastavení podle potřeby pro zvýšení produktivity 

 Diagnostika systému - Ovládací panel v kabině
  - Jednoduché připojení notebooku na zadních dveřích
  - Modemové připojení k továrně 

 Jednoduché konektory pro připojení dalších zařízení pro větší spolehlivost systému   

 Systém odpovídá nejnovějším bezpečnostním předpisům    
 Schváleno Kema (EMC testování) a BGF (CE)     

N3-SERIES
OD KOMUNÁLNÍHO PO 
PRUMYSLOVÝ ODPAD
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Základní zadní dveře série N3 jsou vybaveny mechanickými, hydraulickými a elektrick-
ými díly, které umožňují instalaci vyklapěčů popelnic jiných firem. Náš univerzální DIN 
rám na vozech série N3 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.

N3-SERIES TH - PŘIPRAVENOST PRO 
VYKLAPĚČE JINÝCH FIREM

N3-SERIES LWS PRŮMYSLOVÝ 
KOMBINOVANÝ VYKLAPĚČ

N3-SERIES L200 MANUÁLNÍ 
KOMBINOVANÝ VYKLAPĚČ

GEESINKNORBA N3-SERIES
Existují tři pádné důvody, proč jsme vyvinuli nástavbu na svoz odpadu Geesinknorba - toto zařízení musí 
podávat stabilní výkon v ulicích města, zvýšit spolehlivost vašich služeb a poskytnout vám tu nejlepší 
hodnotu za vaše peníze. Naše nástavby byly vyrobeny z nejmodernější oceli, která odolává extrémnímu 
namáhání, přestože je mimořádně lehká. Podává skvělé výkony a šetří výdaje za palivo. Nejmodernější 
design jde ruku v ruce s jednoduchým ovládáním, bezpečností operátora a inteligentní ergonomií stroje.

Pokud chcete vědět víc, kontaktujte, prosím, vašeho nejbližšího prodejce Geesinknorba nebo navštivte 
naše webové stránky:www.geesinknorba.com.

Rychlost a úspoRnost. 
Náš exkluzívní systém Smartpack™ umožňuje ovládat rychlost vyklápění popelnic a další funkce. Na váze 
nákladu při tom nezáleží. Systém automaticky určí, jaký tlak je potřeba ke zvednutí a stlačení nákladu. 
Výsledkem jsou bezkonkurenčně nejrychlejší stlačovací cykly a jako bonus navíc ještě významná úspora 
paliva.

síla a spolehlivost. 
Použili jsme vysoce odolnou, pevnou ocel, kdekoliv je potřeba spolehlivých výkonů. U našich zařízení 
můžete počítat s dlouhou životností a extrémní výdrží.

vynikající kvalita. 
Uvnitř zařízení jsme významně snížili možnost protékání, únavy materiálu a koroze díky zakřivené 
podlaze a plně svařované karoserii. Venkovní moderní hladký exteriér eliminuje potřebu výztužných 
profilů, čímž se zjednodušuje údržba a čištění.

jedinečný těsnící systém. 
Náš jedinečný systém pro zavírání a utěsnění zadních dveří dramaticky snižuje protékání.

Uživatelsky přátelské pRostředí. 
Ovládací prvky na zadních dveřích a zvedači popelnic jsou navrženy tak, aby byly maximálně ergonom-
ické a co nejvíce snižovaly riziko únavy a úrazu pracovníka. Protitlak výtlačných desek se dá regulovat 
tak, aby co nejvíce odpovídal tlaku odpadu - od mokrého odpadu po tříděný odpad. Všechny systémy 
vyhovují nebo dokonce předčí bezpečnostní předpisy vyžadované zákonem a jsou nositeli certifikátu CE.

snadná údRžba. 
Na malých detailech často závisí výkonnost vozidla a jeho spolehlivost. Naše ložiska se nemusí promazá-
vat, máme naolejované kluzné podložky, naše systémy jsou navrženy tak, aby měly méně částí. Hydrau-
lické válce, které pohybují stlačovacími deskami a dopravními deskami jsou obrácené, aby se snížilo 
riziko poškození.

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


