
 

DDDEEELLLTTTAAA   

Dělený h řebenový vykláp ěč 
typ 301

Výkonný 
a flexibilní 

Nový mnohostranný 
systém řešení na 

základě osvědčené 
řady Delta. 

Optimálně 
kombinovaný výkon 

odvozu, pracovní 
jistota a ergonomie 

Dvě navzájem 
nezávislé pracovní 
jednotky vyklápěče 

poskytují rychlé a 
bezpečné 

vyprazdňování 
v jednotlivém i 

spojeném provozu. 

 
ZOELLER Hi-Tech – 

vysoký výkon a 
hospodárnost 

 
 
 
 
 
 

 
Přednosti: 
• variabilní rozsah použití 
• velká světlá výška od země 
• optimální kinematika 
• krátký čas vysypávání 



 

 

DDDEEELLLTTTAAA    

Vykláp ěč typ 301 
 

 

OOObbb lll aaasss ttt    ppp ooo uuu žžžiii ttt ííí :::    
 

Odstranění odpadu v obydlených a 
průmyslových oblastech s  
nádobami: 
- 110 L dle DIN 6629 
- 80 – 340 L dle EN 840-1 
- 500 – 1300 L dle EN 840-2/3 

Ideální pro obsluhu jedním pracovníkem. 

 

PPPooo hhh ooo nnn :::    
 

Hydraulický pomocí osvědčeného 
kyvného pohonu Zoeller 

Rovnoměrný a bezhlučný pohyb při 
vyprazdňovacím procesu. 

 

ZZZpppůůůsss ooo bbb    ppp rrr áááccc eee:::    
 

Dělené hřebenové zavěšení pro dvě 
navzájem nezávislé pracující vyklápěcí 
jednotky pro vyprazdňování dvou 
nádob 80 – 340 L jednotlivě nebo jedné 
nádoby 500 – 1300 L s propojenými 
vyklápěcími jednotkami. 

Průběžný bezpečnostní doraz 
kombinovaný se zpětnou a otvírací funkcí 
zabraňuje přepadnutí nádoby při 
vyprazdňování; u nádob s posuvným 
víkem se víko nádoby při vyprazdňování 
automaticky otevře 

Pružný doraz šetří nádoby proti poškození 
při jejich vyprazdňování. 

 

 

 
  

BBBeeezzzppp eeečččnnn ooo sss ttt :::    
 

  

• Ergonometrické uspořádání ručních 
ovládacích ventilů 

• Ochranné kryty a postranní zakrytí pro 
zabezpečení pracovní oblasti 

• Provozní bezpečnost dle norem  

• Výstražné a příkazové symboly  
 

EEErrr ggg ooo nnn ooo mmm eeettt rrr iii eee:::    
 

• Vysoký komfort ovládání 

• příjemný systém údržby 

 

OOOccc hhh rrr aaannn aaa   žžžiii vvvooo ttt nnn íííhhh ooo    ppp rrr ooosss ttt řřřeeeddd ííí:::    
 

• minimální hlučnost, prašnost a zápach 
v oblasti obsluhy 

 

MMMooo nnn ttt ááážžž:::    
 

Šestibodové šroubové spojení dle EN 
1501-1 / DIN 30 731 
Připojení hydrauliky prostřednictvím 
rychlospojky. 

 

DDDooo ppp lllňňňuuu jjj íííccc ííí    vvvyyybbb aaavvveeennn ííí :::    
 

• Vyklápěcí ramena pro zavěšení nádob 
500-1300 I pomocí bočních čepů dle 
DIN EN 840-2,3 

• Zvláštní zavěšení nádob - na přání. 

 

 

ZOELLER SYSTEMS s.r.o. 
Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany 
tel.: 323 604 261;  fax:323 619 011 
e-mail: prodej@zoeller.cz 
www. zoeller.cz 


