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Oferta na fabrycznie nową zabudowę
typu: SATELITA 6 m3
na podwoziu NISSAN CABSTAR 3,5t.
Śmieciarka o poj 6m3 na podwoziu 3,5t wykonana z aluminium.
Zalety:
-niski koszt zakupu, możliwość przeładunku w każdym miejscu do większej jednostki, -niskie zużycie paliwa, duża masa i objętość przewożonych odpadów w stosunku do DMC
pojazdu.

Zdjęcie o charakterze poglądowym (producent

zastrzega sobie zmianę kształtu zbiornika w zależności od potrzeby

wywożonych frakcji).

Oferowana zabudowa została zaprojektowana do efektywnego zbierania odpadów
komunalnych w trudnych warunkach : wąskich uliczkach, starym mieście oraz w miejscach,
do których nie jest możliwy dojazd dużymi ciężarówkami. Cechuje się bardzo dobrymi
wynikami opłacalności, niezawodności oraz bezpieczeństwa obsługi.

Cechy charakterystyczne zabudowy:
rama kompaktowa,
załadunek tylny,
zgniot około 4:1 w zależności od frakcji odpadu,
ładowność przy DMC 3.5t UWAGA aż 1200kg.!!!!!!!! ,
podnośnik do pojemników 110 do 360 oraz 1100l (będzie domontowany po
zamówieniu czas montażu około 10 dni roboczych).
rozładunek tylny,
pulpit sterujący wielofunkcyjny.
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OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE
Konstrukcja zabudowy:
konstrukcja zewnętrzna ożebrowana, wzmacniana profilami, wykonana z
wysokogatunkowej blachy aluminiowej odpornej na ścieranie,
szczelność konstrukcji pozwala na załadunek i transport płynnych bio-odpadów .

-

System rozładunku:
rozładunek poprzez tylny wywrot pod kątem 85 stopni,
rozładunek tylny, z możliwością przeładunku do innej śmieciarki,
pojemność zbiornika 6 m³,
zgniot 4:1 w zależności od frakcji odpadów,

Przeładunek do większej śmieciarki w cyklu miejskim , bez konieczności zjazdu do bazy.

-

Obwód elektryczny i oświetleniowy:
kontrolowany przez programowalny PLC,
główne przełączniki awaryjne,
przycisk sygnalizatorów,
brzęczyk awaryjny – sygnał przerywany,
przycisk wyboru trybu pracy : cykl ciągły/cykl pojedynczy,
sygnał ostrzegawczy,
lampa ostrzegawcza,
światła halogenowe do oświetlania obszaru roboczego,
inne rozwiązania sugerowane przez klienta w celu poprawienia funkcjonalności.

Oferowana zabudowa spełnia europejskie dyrektywy 2000/14/CE w sprawie
maksymalnej mocy akustycznej.
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GWARANCJA, SERWIS
Na oferowany sprzęt udzielamy 6 miesięcznej gwarancji.
Ponadto serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów komunalnych na terenie całego
kraju.
WARUNKI

HANDLOWE

Oferta cenowa podwozia wraz z zabudową:
Podwozie:
1, NISSAN CABSTAR
- 95 000,00zł. netto, dostępne 30 dni od zamówienia
Płatność: wpłata 50% wartości brutto przy złożeniu zamówienia, pozostałe 50%
bezpośrednio przy odbiorze. Inne warunki do ustalenia.
Termin dostawy: 30 dni od złożenia zamówienia i dokonania przedpłaty.
Ważność oferty:

oferta ważna do 30.12.2020r. lub wyczerpania zapasów.

W przypadku dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt
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