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ПІСКО - СОЛЕ РОЗПОДІЛЮВАЧІ ORION
Завантажувальний бак виготовлений з вуглецевої сталі типу S235JRG1. За бажанням за-
мовника можна виготовити з нержавіючої сталі. Перед фарбуванням металоконструкція 
очищається до II ступеня чистоти поверхні відповідно до стандарту PN-H-97050. Бак має 
двоступеневий захист від корозії (запобіжна товстошарова епоксидна фарба і поліуре-
танова покривна фарба). Оснащений ситом зі сталевих стрижнів і рухомим розвантажу-
вачем сипучих матеріалів. 

Застосовані нові рішення:
- Застосування великої кількості пластмасових елементів в конструкції 
піско-солерозподілювача: захисний кожух розкидача, задня кришка – це 
поліпшення естетики і підвищений захист від корозії.
- Закритий жолоб вузла розсипання – захист від попадання висипних ма-
теріалів на захисний кожух розкидача.
- Застосування сучасної гідравліки, що використовує  пропорційні клапани 
німецької компанії Bosch Rexroth, світового лідера в цій галузі – щоб звести 
до мінімуму відмови обладнання інноваційного управління компанії Bosch 
Rexroth.
- Вибір матеріалу з пульта управління.
- Можливість встановлення двох режимів роботи: стандартний (ручна уста-
новка дози посипання оператором), комфорт (автоматичний вибір дози по-
сипання залежно від атмосферних умов – система Thermotor).
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ПІСКО - СОЛЕ РОЗПОДІЛЮВАЧІ XLS
XLS – одно-дисковий розкидач з 
поліетиленовим бункером
Всі моделі обладнані такими опціями:

·        пластиковий бункер і дно з нержавіючої сталі

·        диск для розкидання з нержавіючої сталі

·        стандартна фільтрувальна сітка

·        карданний вал ВВП (вал відбору потужності)

Гідравлічний контроль 
одноразової дії

Захисний кожух з 
нержавіючої 
сталі від піску і солі
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СНІГОПРИБИРАЛЬНІ ВІДВАЛИ
Снігоприбиральний відвал типу ТМ2 – це середній дорожній снігоприбиральний відвал 
з електрогідравлічним приводом, який виготовлений з удароміцної і стійкої на низькі 
температури та стирання пластмаси з низьким коефіцієнтом тертя. Відвал призначений 
для зимового утримання доріг.

 Стандартне оснащення:
 відвал пластмасовий або зі сталевого листа 
 сегментні гумові лемеха
 електрогідравлічний живильник
 гідравлічні серводвигуни підйому 
 пульт управління
 освітлення
 буфер
 опори для складування – 2 шт.
 відхилений лемех та опорні колеса 

 Переваги:
 міцний і стійкий відвал та лемех
 невелике навантаження на передню вісь
 ідеальне відкидання снігу на узбіччя під            
 час снігоочищення 
 стабільна і надійна несуча конструкція   
 плуга
 просте управління плуга з кабіни водія
 висока ступінь захисту від корозії 
 низькі експлуатаційні витрати

 Варіанти виготовлення: 
 стандартний ТМ2,
 з відхиленим лемехом ТМ2М,
 з відхиленим лемехом і відхиленим відвалом TM2U.
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СМІТТєВОЗИ SMYK
Снігоприбиральний відвал типу ТМ2 – це середній дорожній снігоприбиральний відвал з електро-
гідравлічним приводом, який виготовлений з удароміцної і стійкої на низькі температури та сти-
рання пластмаси з низьким коефіцієнтом тертя. Відвал призначений для зимового утримання доріг.

Технічні дані сміттєвоза SMYK:
обсяг завантажувального бункера 6 - 12 m ³,
коефіцієнт ущільнення твердих побутових відходів в діапазоні 3: 1,
час повного циклу ущільнення 20 с,
час випорожнення завантажувального бункера близько 30 с,
вантажопідйомність механізму перекидання макс. 600 кг,
робочий тиск в гідравлічній системі макс. 120 бар.

Переваги сміттєвоза SMYK:
Легке маневрування завдяки монтажу сміттєвоза на шасі з короткою колісною базою,
відповідне розміщення центру ваги, і тим самим захист задньої осі від перевантаження,
просте і безпечне обслуговування процесу спорожнення контейнерів,
безперервні зварні шви гарантують герметичність завантажувального бункера,
лакове покриття найвищої якості забезпечує високу міцність і естетичний вигляд, 
конструкція виштовхувальної плити перешкоджає попаданню відходів в передню частину за-
вантажувального бункера
захист від надмірного тиску з сервомоторами системи збільшує безаварійність і безпеку роботи,
тиха робота сміттєвоза забезпечує комфорт, особливо в нічний час.
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АСЕНІЗАЦІЙНІ МАШИНИ PN40/PN50

ЗАСТОСУВАННЯ:
транспорт і розливання на поля і лукопасовищні угіддя
викачування рідких нечистот, рідини, комунальних стічних вод
підливання, зрошування грунту
гасіння залишкових вогнищ пожежі в лісах і на полях
транспорт води на будівництва і дороги.

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
крила
компресор
всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 4 дюйма
задній розподілювач
рекуператор
гідравлічне управління спускним клапаном
регульована підпорна стопа
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