N3-Sarja

VAHVA JA
LUOTETTAVA

GeeSiNKNorBa N3-Sarja
Jokainen geesinknorbapakkaaja tarjoaa kolme tärkeää ominaisuutta: erinomaisen luotetta
vuuden kaupunkiajossa, toimintasi tehostumisen sekä laatua, joka täyttää vaativimmatkin
odotukset. pakkaajat on rakennettu korkeatasoisesta, erityislujasta teräksestä, joten ne ovat
vahvoja mutta keveitä. laitteiden tehokkuudesta huolimatta niiden polttoaineenkulutus on
hämmästyttävän pieni. edistyneeseen muotoiluun yhdistyy lisäksi helppokäyttöisyys, turvallisuus
ja älykäs ergonomia.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen geesinknorbaedustajaan.
lisätietoja on myös verkkosivustossamme www.geesinknorba.com.

NOpEA JA piENikULUTUksiNEN
Ainutlaatuinen smartpack™järjestelmämme mahdollistaa muun muassa jäteastian nostonopeu
den säätämisen kuorman painosta riippumatta. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, kuinka suuri
paine tarvitaan kuorman nostoon ja pakkaamiseen. siten saavutetaan alan nopeimmat työkierrot
ja huomattava polttoaineen säästö.

VAHVA JA LUOTETTAVA
erityistä kestävyyttä vaativissa osissa käytetään lujaa erikoisterästä. Tavoitteena on tuotteen pitkä
käyttöikä ja erinomainen kestävyys.

YLiVOimAisTA sUUNNiTTELUA
sisäpuolen kaareva lattia ja tiiviiksi hitsattu rakenne vähentävät merkittävästi vuotoja, kulumista ja
syöpymisvaurioita. uutta muotoilua edustavaan sileärakenteiseen ulkopintaan ei tarvita vahvistus
palkkeja, mikä helpottaa puhtaanapitoa.

AiNUTLAATUiNEN ErisTYsJärJEsTELmä
Ainutlaatuinen rungon ja peräportin välinen lukituslaitteisto sekä tiivistejärjestelmä vähentävät
vuotoja huomattavasti.

HELppO käYTTö
peräportin ja astiahissin ergonomisesti muotoillut hallintalaitteet lisäävät käyttömukavuutta. lisäksi
käyttäjä voi säätää tyhjennyslevyjen vastapainetta, jolloin laite toimii sopivalla paineella sisälsipä
käsiteltävä kuorma mitä tahansa märästä jätteestä kierrätysmateriaaleihin. Kaikki järjestelmät
täyttävät lakisääteiset turvallisuusvaatimukset, minkä osoituksena niillä on Cesertifiointi.

VäHäiNEN HUOLTOTArVE
Yksityiskohdat, kuten voiteluvapaat laakerit, oilonliukupalat, ja vähän osia sisältävät järjestelmät
saavat järjestelmän pysymään käyttökunnossa ja vähentävät huoltotarvetta. puristus ja siir
tolevyjen hydraulisylinterit on käännetty turvallisuusriskien vähentämiseksi.

N3-SarjaaN MYÖS MUideN
VaLMiStajieN aStiahiSSejÄ
n3sarjan peräportteihin asennettavat mekaaniset, hydrauliset ja elektroniset lisälait
teet mahdollistavat myös muiden valmistajien astiahissien käytön. Tuotteissamme
käytettävän dInkehyksen ansiosta n3sarjan pakkaajiin voidaan helposti asentaa
s500nostolaite tai muiden valmistajien malleja.

yhdistettävissä

N3-SarjaN L200-NoStoLaite
l200yhdistelmänostolaitteilla on matala liikerata. ne ovat myös helppokäyttöisiä ja
erittäin nopeita. Tehokkaat laitteet alentavat käyttökustannuksia.
l200 pystyy nostamaan erilaisia astioita aina kaksipyöräisistä 120360 litran astioista
nelipyöräisiin 1280 litran astioihin. Valittavana on useita roiskesuojamalleja.

yhdistettävissä

N3-SarjaN LWS CoMBi LiFt
teoLLiSUUSKÄYttÖÖN
lwsnostolaite muistuttaa monin tavoin l200yhdistelmänostolaitetta. sen liikerata on
lyhyt ja sillä on helppo ja nopea käsitellä erilaisia astioita aina kaksipyöräisistä 120
360 litran astioista nelipyöräisiin 1280 litran astioihin. lisäksi rungon etuosassa on
liinavinssi suurten teollisten kippikonttien tyhjentämiseen ja ravistelulaite, joka helpot
taa jäätyneen sisällön tyhjentämistä suurista kippikonteista.
soveltuu sekä teollisuus että kotitalousjätteen käsittelyyn, joten asiakkaamme voivat
kerätä teollisuus ja kotitalousjätettä samalla kierroksella. Tehokkaat laitteet alentavat
käyttökustannuksia.
Valittavana on useita roiskesuojamalleja.

yhdistettävissä

Kaikki tuotteemme ovat Cehyväksyttyjä

Etätukipalvelu
Voimme tutkia laitteesi tilan
modeemiyhteyden kautta, sijaitsipa
se missä päin maailmaa tahansa.
Voimme ratkaista ongelman
etäyhteyden avulla tai lähettää
paikalle huoltoteknikon ja sopivat
tarvikkeet.

Vaihtoehdot

Alas laskettava roiskesuoja:
Alas laskettava roiskesuoja helpot
taa jätesäkkien tai suurikokoisten
jätteiden käsittelyä. Tätä vaihtoeh
toa ei tarvita muiden valmistajien
hissimalleja käytettäessä.

Rungon etuosan luukku
Rungon etuosan sulkeminen
auttaa säästämään polttoainetta
sen lisäksi, että se parantaa
tuotteen ulkonäköä.

polttoainetta säästävät
hydrauliset hallintalaitteet
laitteessa on kuormantunnistuste
kniikkaamme perustuva smart
pack järjestelmä. Kun rungossa tai
nostolaitteessa tarvitaan hydrau
lista painetta, säätötilavuuspumppu
säätelee käytettävän energian
määrää tehtävän toiminnon
mukaan.

Hybridi-plug-In
-sähkövoimayksikkö
laitteeseen voidaan yhdistää Hy
bridiplugIn sähkövoimayksikkö,
joka säästää energiaa ja vähentää
melua. pyydä geesinknorba
edustajalta esite ja lisätietoja.

yhdistettävissä

Täydellinen hallinta
ohjaamosta käsin
Voit avata peräportin, tyhjentää
säiliön ja laskea peräportin
1000 mm:n korkeudelle saakka
ohjaamossa olevien hallintalait
teiden avulla. Tämä on paras tapa
suojata kuljettajia huonon sään
vaikutuksilta auton tyhjentämisen
aikana.

Mf 50 -välisäiliö
Kun lajiteltavaa jätettä varten tar
vitaan erillistä säiliötä, vesitiivis mF
50 sivulastaaja on erinomainen
ratkaisu. säiliö sijoitetaan hytin
ja pakkaajan väliin. saatavana
on koot 2,7 m3  6 m3. mF 50 on
varustettu astiahissillä.

Liikennevalot
ledliikennevalot parantavat näky
vyyttä. ne ovat myös pitkäikäisiä,
mikä säästää huoltotoimiin kuluvaa
aikaa.

Työvalot
ledtyövalot valaisevat työaluetta.
ne ovat myös pitkäikäisiä, mikä
säästää huoltotoimiin kuluvaa
aikaa.

TEKNISET TIEDOT

N3-sarjat
15h25

17h25

20h25

22h25

23h25

24h25

28h25

Pituus, mm

3775

Sisäkorkeus, mm

2270

4075

4625

5125

5375

5625

6375

2270

2270

2270

2270

2270

Ulkoleveys, mm

2270

2420

2420

2420

2420

2420

2420

Kokonaispituus, sis. peräportti, mm *

2420

5665

5965

6515

7015

7265

7515

8265

Korkeus alustan rungon yläp, mm

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

Kokonaispaino asennettuna, kg *

5255

5345

5650

5805

5880

5980

6210

hydraulijärjestelmä

Peräportti

Max.käyttöpaine

255 bar

Työkierto

19-22 sek.

Virtaus

105-130 l/min

Puristusvoima

2,4 kg/cm²

Hydraulisäiliön tilavuus

190 litraa

Kuormauskourun tilavuus

1,7 m³

Suodattimet

10 micron painesuodatin

Kuormauskourun leveys

2030 mm

Kuormauskourun materiaali

Kulutusta kestävää erikoisterästä

Sylinterit

ohjausjärjestelmä

Tyhjennyslevy

Säiliön pituudesta riippuen
kaksitoimiset teleskooppisylinterit

Siirtolevy

Halkaisija 100/75 mm, kaksitoim.

Puristuslevy

Halkaisija 100/75 mm, kaksitoim.

Peräportti

Halkaisija 80/55 mm, kaksitoim.

Ohjaamokotelo

- Vastapaineen säätö 10 % porrastuksella
- Automaattisen työkierron säätö astioiden lukumäärän mukaan
- Vian etsintä näytöllä
- Huoltoraportit näytöllä
- Parametriasetukset laitteen varusteiden mukaan

Vianmääritys

- Ohjaamokotelon näytössä
- Yhteys peräporttiin kannettavalla PC:llä
- Modeemiyhteys tehtaalle (valinnainen)

Letkunrikko-/kuormanpitoventtiilit peräportin nostosylintereille

Kaapelijohdotus toimintoja varmistamaan
Laitteisto täyttää uusimmat työturvallisuus-määräykset ja on CE-hyväksytty
tekniset tiedot, astiahissit

L200

LWS

Astiahissin nostokapasiteetti, kg

800

800

Käyttö

Manuaalinen

Manuaalinen

Työkierto 2-pyöräastiat

8 sek.

8 sek.

Työkierto 4-pyöräastiat

12 sek.

16 sek.

L200

Hissin nopeuden valinta (Ylös & Alas)

Automaattinen

Automaattinen

LWS

Pikakonttityhjennyksen nostokapasiteetti
EN 840-1
120L-400L

EN 840-2
500L-770L

* riippuvainen nostolaitteen tyypistä

www.geesinknorba.com

EN 840-2
1000L-1200L

standardi

EN 840-3
770L-1300L

EN 840-4
750L1600L

Skip container

vaihtoehtoinen e.s. ei saatavilla
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