VOZIDLO PRO SBĚR ODPADU
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ROTOPRESS
Čistota v jednom otočení
Úsporný z dlouhodobého hlediska

Naše síla v dialogu se zákazníkem

ROTOPRESS drží ve smyslu úspory prim. Promyšlený
princip rotačního stlačování řadí ROTOPRESS mezi úsporné
vozy pro svoz komunálního i průmyslového odpadu –
a to i ve vícesměnném provozu. Ve skutečnosti budou
provozní náklady ROTOPRESSU nižší, než u všech ostatních
koncepčních sběrných vozidel o stejné nákladové kapacitě.

Z úzké spolupráce s našimi zákazníky po celém světě
vznikl vůz vyrobený na míru pro jakýkoliv požadavek
na likvidaci odpadů. Bez ohledu na to, co máte na mysli:
s naší širokou nabídkou svozových vozů získáte díky
firmě FAUN vždy to nejvhodnější a tím i ekonomicky
nejvýhodnější řešení.

S odpovídajícími rozměry výsypného zařízení může
ROTOPRESS vyprazdňovat všechny typy nádob na odpadky
od 60 l až po kontejnery o 1 100 l. ROTOPRESS je favoritem
ve svozu biologického odpadu, který je ve stále rotujícím
bubnu ihned homogenizován.

Naši zákazníci oceňují zejména osvědčené jistoty v oblasti
poprodejních služeb: originální díly dostanete přímo
z našich náhradních dílů v rámci služeb Servisu 24 hodin.
Kromě toho je k dispozici pro každý vůz individuální
online-katalog náhradních dílů.

Výborně se hodí do městského prostředí
Svým atraktivním designem ROTOPRESS perfektně zapadá
do prostředí měst. I po letech provozu neztrácí nic ze svého
nadčasového vzhledu a po technické stránce je tip-top.
Není divu, že i prodejní cena ojetého vozu je vysoká.
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Favorit pro bio odpad

Snadné vyprázdnění zásobníku

Důmyslné otáčení

Perfektně těsný

Princip otáčivého bubnu dělá
z ROTOPRESU ideálního sběrače bio
odpadu. Organický recyklovatelný
odpad se zvolna mísí a již během
sběru je výborně homogenizován
– kapalina je okamžitě opět
promíchávána. Neustálá cirkulace
provzdušňuje odpad a zabraňuje tím
vzniku anaerobních zón, které jsou
příčinou vzniku zápachu.

Zásobník se vyprázdní změnou
směru otáčení bubnu. Tím se buben
vyčistí beze zbytku sám – a není
potřeba žádného dalšího složitého
čištění těžko přístupných míst.
Tím je zabráněno korozi a tvorbě
zapáchajících usazenin.

Zachování čistoty: odpad je
kontinuálně převalován, přitom je
rozmělňován a vlivem otáčení šneku
je odpad unášen vpřed a postupně
stlačován.

Těsní až po nejmenší škvírku:
zásobník ROTOPRESSU je
konstruovaný tak, aby voda
(z biologického odpadu), prach
ani popel nemohly unikat.
Průsaková voda je při stání
optimálně zachycována do nádrže
na znečištěnou vodu v zadní části
nástavby.

Rotační buben – nenáročný na údržbu a servis
U ROTOPRESSU je v neustálém pohybu pouze rotační
buben. Výsledkem jsou zanedbatelné údržbářské
a opravárenské nároky a to i ve vícesměnném provozu.
To je jeden z důvodů, proč je ROTOPRESS jedním
z nejúspornějších vozů.
Další výhody otáčivého bubnu: snadné a bezezbytkové
vyprazdňování, dokonce i při vysokém podílu vody
v částech odpadu, na údržbu nenáročný lisovací šnek,
dokonalá vodotěsnost, žádné zbytky, žádný zápach.
Rentabilní, hygienický, snadno manévrovatelný vzhledem
ke krátkému přesahu a šetrný k životnímu prostředí – tím
se ROTOPRESS stává optimálním řešením pro rozmanitou
škálu služeb likvidace odpadu.

Optimální stlačení pro každý druh odpadu
Řidič jednoduše zvolí strukturu odpadu, který nakládá.
Proporcionální tlakový regulační ventil se nastaví na
optimální hodnotu tlaku pro zvolenou strukturu odpadu.
Otáčení bubnu se zastaví automaticky, jakmile je překročen
maximální tlak.
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Snadná výměna

Jednoduché ovládání

Malé množství pohyblivých částí

Silnější hydraulika

Šroubování místo svařování –
patent firmy FAUN výrazně snižuje
nákladné opravy: ochranné
desky proti opotřebení lisovacího
šneku lze jednoduše vyměnit po
několika letech provozu. Tím klesají
provozní náklady, finance i čas při
pravidelných údržbách.

Jednoduché a bezpečné ovládání:
− START stlačování
− STOP stlačování
− NOUZOVÉ VYPNUTÍ
− Alarm
− Pracovní světlo ZAP/VYP

U ROTOPRESSU je v neustálém
pohybu pouze rotační buben. Méně
pohyblivých částí znamená – méně
časté údržby a opravy.

ROTOPRESS má zesílený hydraulický
pohon, který zaručuje silnější
stlačení.
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Pomocný rám šitý na míru

Obratný

Více naložit – méně tankovat

FAUN-CONTROL-SYSTÉM (FCS)

Na míru šitý pomocný rám
ROTOPRESSU umožňuje
nekomplikovanou montáž bubnu
na jakýkoliv podvozek.

Na výběr je velikost nástavby od
10 – 41 m3 a různé podvozky.
S ROTOPRESSEM jste vybaveni pro
každé nasazení. Díky extrémně
krátkému přesahu je vozidlo vždy
podivuhodně obratné a překvapí
nejlepším rozdělením zatížení na
nápravy za každých podmínek
naložení.

Důležitá přednost: ROTOPRESS
váží o 800 kg méně, než vozidlo
s lisovací deskou o stejném
výkonu. To znamená, že je možné
zvýšit objem nákladu, přičemž
zároveň klesá spotřeba paliva
a snižují se emise CO2.

ROTOPRESS je vybaven FAUNCONTROL-SYSTÉMEM (FCS), který
prostřednictvím svého CAN – Bus
ovladače nabízí rozsáhlou škálu
funkcí s maximální spolehlivostí.

ROTOPRESS XL
Vyřešení přepravy

Přednosti:

ROTOPRESS XL poskytuje efektivní způsob přepravy
odpadu a recyklovatelného materiálu.

•
•
•
•

ROTOPRESS XL se osvědčil jako nejlepší alternativa
v přepravě odpadu na velké vzdálenosti. Přitom můžete
volit mezi různými pracovními variantami podle toho, jaké
energetické zdroje pohonu se nachází na trase start – cíl:
zcela samostatný se zabudovaným dieselovým motorem.
Alternativní s hydraulickými rychlospojkami, v případě,
že je tahač vybaven pevnými agregáty nebo příslušnou
hydraulikou umožňující vyprázdnění nákladu. Anebo
elektricky poháněný s odpovídajícími přípojkami ve výbavě.

Sběr a přeprava – mobilní a flexibilní
Nenáročný na údržbu a vysoce spolehlivý
Šetrný k životnímu prostředí, hygienický a bezpečný
Atraktivní pro přepravu domácího odpadu, bio-odpadu
a lehčích frakcí
• Mobilní stanice na vyprazdňování
• Plné nasazení také při minusových teplotách

Nahromaděný recyklovaný odpad je přepravován pomocí
pásového dopravníku, nebo trychtýřovitým zařízením
do zásobníku, kde se sám od sebe rozdělí a podle potřeby
také opět stlačí. Přitom dochází zároveň k rovnoměrnému
oddělení kapalin, které se nestlačují – nic neprosakuje
a tudíž i méně zapáchá. Díky svému ložnému objemu
41 m3, rentabilnímu, hygienickému a k životnímu prostředí
šetrnému fungování, je ROTOPRESS XL perfektním
řešením pro dálkovou přepravu ve vztahu: sběr odpadu
a doprava.

A co ECO, může jím být?
S firmou FAUN šetříte finance a zároveň životní
prostředí.
S firmou FAUN máte na výběr. S možnostmi, které
ECOPOWER poskytuje, si zvolíte, jak chcete váš vozový
park sběrných vozů optimalizovat s ohledem na redukci
spotřeby pohonných hmot, prašnosti, emisí kysličníku
dusíku, CO2 a hluku.

na inovativní a inteligentní ECO – systém, který se
ekonomicky i ekologicky vyplatí. Vedle konkrétních výhod
jako je např. úspora spotřeby pohonných hmot v průměru
o 33 % a emisí CO2, můžete snížit díky verzi DUALPOWER
hlučnost z běžných 106 dB (A) až na 90 dB (A).
Tyto pozitivní výsledky zaručují zisk nejen tzv. hmotných
výhod, ale také méně zatěžují lokální prostředí.

S naším inteligentním systémem E-POWER (sada
baterií pro elektrický pohon nástaveb a výsypníků) nebo
DUALPOWER (hybridní pohon diesel – elektrika) vsadíte

ECOPOWER-VERZE

výsypník

nástavba

E-POWER

Baterie zapojena

×

×

DUALPOWER

Diesel-elektrický
hybridní pohon

×

×

podvozek

×

úspora
paliv

redukce
hlukových emisí

redukce
CO2

∅ 20 %

+

∅ 5 – 20 %(1)

∅ 33 %

+++

∅ 33 %

Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách nasazení.
(1)
závisí na zdroji energie pro nabíjení baterie.

ROTOPRESS – Technická data
L

H

LH

H

CA

J

NÁSTAVBA

514

516

518

520

522

525

XL

Objem zásobníku [m3]

14

16

18

20

22

25

41

Hmotnost [ kg] cca 1)

4 650

4 800

5 100

5 270

5 430

6 000

8 100

Délka (L) cca [mm]

4 705

5 280

5 880

6 410

7 010

7 360

13 400 (trychtýř)

Šířka (B) cca [mm]

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

Výška (H) cca [mm] 1)

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 370

2 500

DOPORUČENÝ PODVOZEK 2)
Celková povolená hmotnost [t]
Hmotnost [kg]

1)

Přívěs
18

18

26

26

26

32

40

6 500

7 500

8 000

8 000

8 000

9 500

5 100

3 900/
1 350

4 500/
1 350

3 650/1 450/
1 350

6 000/1 310/
1 310

Rozvor (při normální kabině řidiče)
(R) cca [mm]

3 600

4 200

3 600/
1 350

Zadní přesah rámu (J) [mm]

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Výška, nenaloženého vozidla
při výšce rámu cca 1 000 [mm]

3 370

3 370

3 370

3 370

3 370

3 370

3 850 (RH=1440)

Výška při vyklápění cca [mm]

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

5 150 (trychtýř)

Celková délka bez výsypníku cca [mm]

6 710

7 280

7 880

8 410

9 010

9 360

15 850 (trychtýř)

Zadní převis nástavby (LH)3) [mm]

1 630

1 630

1 630

1 630

1 630

1 630

3 000 (trychtýř)

Hmotnost cca [kg]

11 150

12 300

13 100

13 270

13 430

15 500

20 200

Užitné zatížení cca 4) [kg]

6 850

5 700

12 900

12 730

12 570

16 500

19 800

PŘÍKLAD SESTAVY VOZIDLA 2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Včetně pomocného rámu (podle DIN 70020).
Možné odchylky v závislosti na typu podvozku a zvláštní výbavě.
Rozměr mezi středem poslední zadní nápravy a koncové hrany zadní části nástavby bez výsypníku, možné odchylky podle typu podvozku.
Montáž výsypníku, zvláštní výbava na podvozku a karoserii, rovněž příslušenství snižují povolené užitné zatížení. Možné odchylky dosažitelného užitného
zatížení v závislosti na celkovém souboru materiálů.
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Croy s. r. o., autorizovaný importér Daimler A.G. pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis nákladních vozidel Mercedes-Benz
Plzeňská 2599, 269 01 RAKOVNÍK ČR, Tel.: 313 251 111, Fax: 313 517 095, e-mail: unimog@croy.cz, www.croy.cz

