VOZIDLO PRO SBĚR ODPADU

NOVÁ
GENERACE

VARIOPRESS

SPOLEHLIVÝ
PROGRESIVNÍ

Lehký
Nadčasový
Čistotný
Elegantní

VARIOPRESS
Univerzál mezi zadními nakladači
Jeho jméno tvoří Program: nový VARIOPRESS firmy
FAUN nabízí nejvyšší možnou funkčnost v kombinaci
s elegantním designem. Jeho nasazení je univerzální
a je perspektivním řešením pro odvoz jakéhokoliv druhu
odpadního materiálu.

Díky volitelnému – přípojnému rámu dle DIN lze nástavbu
kombinovat s nejrůznějšími systémy výsypníků. Tato
kombinace umožňuje vyprázdnění všech nádob o objemu
od 60 l až po 1,7 m3. Na přání je možné pomocí speciálního
výsypníku vyprazdňovat nádoby až do objemu 4,4 m3.

VARIOPRESS od firmy FAUN je dostupný ve dvou rozdílných
typech zásobníku: s hladkými bočními stěnami nebo
volitelně s rámy. Hladké stěny poskytují optimální reklamní
plochu, rámy jsou výrazem klasické žebrové konstrukce.

Ať už bez – nebo s integrovaným výsypníkem – je
VARIOPRESS ve všech směrech investicí, která se vyplatí:
díky své nízké nakládací hraně, nebo možnosti ruční
nakládky.

Kvalita bez kompromisu

Naše síla – dialog se zákazníky

Mnoho osvědčených detailů jsme dále vylepšili. To zajistilo,
aby se s VARIOPRESSEM od firmy FAUN jezdilo co nejlépe –
neboť poskytuje maximální kvalitu bez kompromisů.

Z úzké komunikace s našimi zákazníky vznikají vozy šité
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.

Jedno jméno – mnoho tváří
VARIOPRESS je stejně rozmanitý jako jsou rozdílné dnešní
požadavky na svoz odpadu. S VARIOPRESSSEM zlikvidujete
bio-odpad, lehké frakce, zbytkový odpad, papír a lehčí
sběrný odpad. Díky velikostem nástaveb od 7 do 29 m3
a různým, volitelným podvozkům od 2,00 do 2,50 m šíře
s možností až 4 os, najdete vždy perfektně dimenzované
řešení. K tomu přičtěte další možnosti, které si můžete
nakonfigurovat dle vašich požadavků.
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Naši zákazníci oceňují zejména osvědčené jistoty v oblasti
poprodejních služeb: originální díly poskytujeme přímo
z náhradních dílů v rámci služeb Servisu 24 hodin.
Kromě toho je k dispozici pro každý vůz individuální online
– katalog náhradních dílů.
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Chráněné hydraulické vedení

Větší objem

Žárově pozinkovaný mezirám

Čistý skluz

Hydraulické trubky na střeše jsou
díky rámu dobře chráněné před
vnějším poškozením od větví.

Výtlačný štít je konstruován tak,
že ve své nejpřednější poloze může
zcela těsně přiléhat na kabinu řidiče.
Výsledkem je větší objem a vyšší
užitná hmotnost při krátkém rozvoru
náprav. Díky sériovému utěsnění
výtlačného štítu ke stěnám, podlaze
a střeše zásobníku nezůstávají
v kontejneru žádné zbytky.

Univerzální mezirám umožňuje
bezproblémovou montáž zásobníku.
Pozinkovaný mezirám je chráněn
proti korozi a může být bez
zvláštních úprav namontován
na jakýkoliv podvozek.

Chytrý nápad firmy FAUN:
patentovaná vložka mezi válečky
kluzné stěny zamezuje usazování
nečistot ve vodících drážkách.
Tím se od samého počátku zabrání
postupnému zužování vodících
drážek obávanými usazeninami.
Čistý jezdí prostě nejdéle.

1
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Plusový bod pro větší komfort
Zadní díl VARIOPRESSU se zajišťuje
a odjišťuje automaticky, aniž by došlo
k opotřebení těsnění.

4
Regulovatelný protitlak

Utěsněný zadní díl
Díky uvnitř umístěnému
hydraulickému válci a uzavřeným
vodícím drážkám z vysoce odolné
oceli nevznikají žádné otvory v zadní
části, kterými by mohl unikat odpad.

2
Zabudovaný koncový spínač
Rozhodující pro prodloužení životnosti
ložiska a hydraulického válce: ve válci
zabudovaný (a tím proti poškození
chráněný) koncový spínač zabraňuje
tvrdým nárazům a přetížení. Příjemný
vedlejší efekt: snížení hlučnosti.
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Dvojčinný teleskopický válec na výtlačném
štítu umožňuje přesné nastavení protitlaku.
Tak je možné regulovat stlačování
v závislosti na struktuře odpadu popř.
jej zcela vypnout.

5
Nic neuvízne
Mezera mezi lisovací lopatou a nákladovou
vanou se zvětšuje při výkyvném pohybu
lisovací lopaty, tím se zabrání uvíznutí
nečistot.
Protože je nákladová vana upevněna
flexibilně, může pružně reagovat na
bodové zatížení. Tím se snižuje nebezpečí
vzniku trhlin a prasklin, což prodlužuje
životnost při každodenním nasazení.
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Vše po ruce

Integrované ovládání zadního dílu

Dlouhá životnost

Žebrová varianta

Všechny řídicí funkce v jednom
uceleném ovládacím panelu: tak
má personál o všem přehled a vše
po ruce – rozhodující přínos pro
bezpečnost práce. Včetně držáku
na láhev pro obsluhu.

Tlačítka pro „zajištění zadního dílu“
jsou zabudovaná přímo v kontejneru.

Především zadní díl musí odolávat
působení velké síly. Proto jsou tyto
části vyrobeny z vysoce odolné oceli
a zesíleného plechu, což prodlužuje
životnost nástavby.

Na přání je možné nový kontejner
zesílit tradičním žebrováním.

Nový kontejner

Precizní díky profilaci

Přesná výroba

FAUN-CONTROL-SYSTÉM (FCS)

Hladké stěny nového kontejneru
jsou optimální jako reklamní plocha.
Kromě toho je nová konstrukce při
stejném objemu o 250 kg lehčí než
předchozí model.

Díky profilům v rozích zásobníku
a u vodicích drážek pro výtlačný štít
je dosaženo ještě vyšší přesnosti. To,
že se vodící drážky již nedotýkají dna,
umožňuje snazší čištění a zabraňuje
vzniku odpadních usazenin. Riziko
koroze je minimální.

FAUN sází především na kvalitu.
Všechny díly jsou otryskány a svařeny
robotem.

VARIOPRESS vybavený FAUNCONTROL-SYSTEM (FCS) nabízí
prostřednictvím svého CAN-Bus
ovladače široké spektrum funkcí
a vysoký stupeň spolehlivosti.

Optimalizované stlačení

Optimálně stlačit a ušetřit
Se systémem optimalizovaného stlačení (FOV) dojde
v závislosti na zvoleném druhu odpadu (zbytkový odpad,
organický odpad, papír nebo plast) zároveň k přednastavení
optimálního tlaku stlačení. V menu výběru struktura
odpadu lze pomocí příslušného tlačítka nebo navigačního
kolečka zvolit strukturu odpadu.

Podle zvolené struktury odpadu je nastaveno optimální stlačení.
Během chodu stlačování je systémem neustále sledován aktuální
tlak. Při dosažení optimálních hodnot tlaku, se výtlační štít
aktivuje do té doby, než se uložená hodnota tlaku opět sníží.
To umožňuje maximální stlačení s ohledem na danou strukturu
odpadu a tím dosažení maximální nakládky.

FAUN – ActiFit Air
Plné využití maximální nakládky bez rizika
Během svozové obrátky FAUN – ActivFit Air sleduje zatížení
náprav přes vzduchové odpružení a podle potřeby automaticky
aktivuje výtlačný štít. Stlačování se zastaví, jakmile jsou dosaženy
nastavené hranice hodnot.

FAUN – ActiFit Air – integrovaný indikátor hmotnosti
a program řízeného stlačení. S touto výbavou máte
optimální kontrolu o nakládce vozidla a dodržování
přípustného zatížení náprav.

A co ECO může jím být?
S firmou FAUN šetříte finance a zároveň životní
prostředí.
S firmou FAUN máte na výběr. S možnostmi, které
nabízí ECOPOWER si zvolíte, jak chcete Váš vozový park
sběrných vozů optimalizovat s ohledem na snížení spotřeby
pohonných hmot, prašnosti, emisí kysličníku dusíku, CO2
a hluku.
S naším inteligentním systémem HYDROPOWER (výsypník
s KERS – hydraulickým akumulátorem), E-POWER (sada
baterií pro elektrický pohon nástaveb a vysypníků) nebo
DUALPOWER (hybridní pohon diesel – elektrika) vsadíte

ECOPOWER-VERZE

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 vedou k dobrému vztahu k lokálnímu prostředí.

výsypník

nástavba

Hydraulické zpětné
získání energie

×

E-POWER

Baterie zapojena

×

×

DUALPOWER

Diesel – elektrický
hybridní pohon

×

×

HYDROPOWER

podvozek

×

úspora
paliv

redukce
hlukových emisí

redukce
CO2

∅ 14 %

+

∅ 14 %

∅ 20 %

+

∅ 5 – 20 %(1)

∅ 33 %

+++

∅ 33 %

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

VARIOPRESS – Technická data
L
CA

H

LH

J

NÁSTAVBA

007

310

312

314

316

514

516

522

524

529

Objem zásobníku [m3]

7

10

12

14

16

14

16

22

24

29

Hmotnost [ kg] cca 1)

2 500

5 277

5 433

5 511

5 823

5 454

5 558

6 234

6 354

6 962

Délka (L) cca [mm]

4 320

5 042

5 442

5 642

6 242

5 442

5 742

7 042

7 272

8 442

Šířka (B) cca [mm]

2 000

2 300

2 300

2 300

2 300

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

Výška (H) cca [mm] 1)

1 750

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

2 443

7,5

15

15

15

16 – 18

16 – 18

16 – 18

26

26

32

3 000

5 700

5 700

5 700

6 000

6 500

7 500

8 000

8 000

9 500

3 300

3 200

3 500

3 700

4 200

3 600

3 900

3 900

4 200

4osé

600

650

700

700

800

700

700

650

650

650

2 650

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

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

1)

Rozvor (při normální kabině řidiče)
(R) cca [mm]
Zadní přesah rámu (J) [mm]

PŘÍKLAD SESTAVY VOZIDLA 2)
Výška, nenaloženého vozidla
při výšce rámu cca 1 000 [mm]

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

(5)

Výška při vyklápění cca [mm] 5)

3 900

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

5 600

Celková délka bez výsypníku cca [mm]

6 500

6 900

7 200

7 400

8 100

7 300

7 700

9 050

9 270

10 300

Zadní převis nástavby (LH) 3) [mm]

1 770

2 184

2 234

2 234

2 334

2 234

2 234

2 184

2 184

2 184

Hmotnost cca [kg]

5 500

10 977

11 133

11 211

11 823

11 954

13 058

14 234

14 354

16 462

Užitné zatížení cca 4) [kg]

2 000

4 023

3 867

3 789

6 177

6 046

4 942

11 766

11 646

15 538

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.
Při výšce rámu 1 000 mm.

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4
27711 Osterholz-Scharmbeck
DEUTSCHLAND
Tel. +49 47 95 9 55-0
Fax +49 47 95 9 55-200
info@FAUN.com
www.FAUN.com
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

