KOMUNÁLNE NADSTAVBY:

KÔŠ NA LÍSTIE - BIO-ODPAD

PORTER

ODKLOPNÝ BOK

VYSÁVAČ VD 440

Na údržbu zelene v letných a jesenných mesiacoch sa na
sklápač dá jednoducho namontovať kôš na trávu či lístie.
Trojnásobne sa tak zväčší objem korby a využije sa tak
nosnosť vozidla a pri ľahkom odpade. Bočnice môžu byť
pevné alebo výklopné. Po doplnení nadstavby o závesný
vysávač, ktorý má samostatný benzínový motor, urýchli a
zjednoduší sa obsluha a nakladanie odpadu. Skrátia sa
manipulačné časy nakládky, ako aj počet jázd s odpadom.
Všetky tieto nadstavby sa dajú jednoducho demontovať
a vozidlo sa využije ako bežný sklápač na ostatné potrebné
činnosti. Vozidlo je tak celoročne využité.
Získate tak malého, lacného, ale výkonného pomocníka na
množstvo prác, napr.: odvoz trávy, lístia, konárov
a podobne.

VYSÁVAČ VD 500

ŠTIEPKOVAČ

Kôš na lístie či trávu je možné namontovať na všetky modely vozidiel Piaggio. A to na
najmenšie QUARGO, stredný PORTER či najväčší MAXXI. Montáž je veľmi jednoduchá a zvládnu ju 2 - 3 chlapi za 10 - 15 min. V prípade montáže na sklápač je vyprázdňovanie veľmi
jednoduché, keďže zadná strana je odklopná. Korbu je možné namontovať aj na strihový
zdvih, výška zdvihu 1,5 m umožní vyklápať odpad do veľkoobjemových kontajnerov.
Všetky typy vysávačov sú určené k profesionálnemu zberu a nakladaniu drobného odpadu,
lístia, trávy a štiepok pomocou hadice.
Vysávač lístia VD 440 v samostatnom ráme je možné zavesiť na bočnicu vozidla, respektíve
namontovať na vozidlo s kontajnerom.
Vysávač VD 500 je na samostatnom prívesnom vozíku zapojenom za vozidlo s košom.
Technická špecifikácia vysávačov VD 440 (VD 500):
Benzínový motor s výkonom 18 HP (18 - 27 HP) a elektroštartom,
vrtuľa priemeru 440 mm s 4 lopatkami,
nasávacia hadica priemeru 180 mm (220 mm) a dĺžky 6 m.
TYP VOZIDLA:

QUARGO

PORTER

MAXXI

rozmer koša 1950 x 1300 1950 x 1300 2800 x 1300
3,5 m3
objem koša
3,5 m3
5,6 m3
užitočná hm.
730 kg
710 kg
1015 kg
celková hm.
1500 kg
1550 kg
2200 kg
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