Maxxum

Sistema de Coleta Lateral
•
•
•

Coleta automatizada, com redução da mão de obra em relação a coleta manual;
Coleta através de containers de 2,4 ou 3,2 m3, posicionados em “pontos de coleta ”, através de lifters, monitorados por
câmeras e operados por “joystick” de dentro da cabine, dando maior controle, segurança e produtividade da operação;
Conta com sistema de controle eletrônico de dados que possibilitando a otimização da operação.

Coletor Lateral Maxxum

•
•

•
•

•

Caixa de 21 m3 e praça de carga de 5,5 m3
Lifter para containers de 2400 ou 3200 litros
providos de munhões DIN, com capacidade
de 1.500 kg, operado por “joystick” de dentro
da cabine da caminhão.
Descarga por placa ejetora, após
levantamento da porta traseira.
Sistema de monitoramento dotado de 05
câmeras (03 para atracamento do container,
01 praça de carga e 01 de ré) e 03
monitores.
Montagem em chassis 6x2, PBV de 24 ton e
motor 250 HP (minimos).

Containers de 2,4 e 3,2 m3

Lava Container SL

•
•

•
•

•

•

Tanque em INOX (5.000 a 6.000 L para água
limpa + 5.000 a 6.000 L para água suja)
Lifter para containers de 2400 ou 3200 litros
providos de munhões DIN, operado de dentro
da cabine da caminhão.
Tanque de lavagem em alumínio.
Sistema automático e sequencial de lavagem
interna (02 cabeças rotativas em aço inox) e
externa (19 bicos aspersores em barra fixa)
dos containers, com ajustes do tempo de
lavagem de 5 a 30 segundos,
Sistema de monitoramento dotado de 04
câmeras (03 para atracamento do container e
01 de ré) e 02 monitores.
Montagem em chassis 4x2, PBV de 17 ton e
motor 250 HP (mínimos).

•
•

•
•
•
•
•
•

Em chapas galvanizadas.
Tampa com pivotamento bi-lateral,
possibilidade de descarga de ambos lados,
dotadas de 02 amortecedores a gas.
Pedal para abertura da tampa
Par de munhões laterais, presos a estrutura.
04 apoios inferiores dotados de roletes.
Dreno inferior de descarga no fundo da caixa.
04 adesivos refletivos branco e vermelho e 01
adesivo “não estacionar/sujeito a reboque”
Pintura opcional
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