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 Pojazd nowej generacji w branży, w 
której ciężar transportowanego 
ładunku ma decydujące znaczenie 
• Techniczna innowacja w bardzo 
solidnej jakości o maksymalnej 
żywotności
• Niewielka masa własna dzięki 
wytrzymałej specjalnej stali firmy 
RUUKKI w połączeniu z czystym 
spawaniem laserowym
• Powierzchnia transportowa pojazdu 
jest skonstruowana do zmiennej 
zabudowy.

Pojazd do zbierania śmieci



Jakość z sąsiedniej Polski

KS 8  - Zawsze korzyść 

Innowacyjny wydajny pojazd do zbierania śmieci POMOT jest bardzo elastyczny, ponieważ 
można dotrzeć prawie do każdego niekorzystnie położonego miejsca zbiórki i opróżnić każdy 
pojemnik na śmieci.

Korzyść dzięki większej elastyczności

Korzyść dzięki wyższej jakości

Trwałe, wysokiej jakości materiały i przemyślane mechanizmy działania tworzą standardowe 
wyposażenie pojazdu do zbierania śmieci POMOT. Uzyskuje się to poprzez:
• Wyraźnie mniejszą masę własną 800 kg w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami tego 
typu, dzięki specjalnej blasze RAEX firmy Ruukki
• Większy ciężar użyteczny dzięki prasie odpadów z cienkiej stali RAEX (2,5 mm), która 
zgniata odpady z większą siłą (3:1).
• Wygodna obsługa jednoosobowa (prawo jazdy klasy do 7,49 t)

Krótka prezentacja KS 8
Główne elementy wyposażenia KS 8:

?System hakowy (KS 8 jest tak skonstruowany, że standardowo pasuje do każdego 

podnośnika hakowego.)

?Zbiornik na odpady o pojemności 8 m³

?Mechanizm ładujący

?Zespół nasypowy

?System zagęszczający (hydrauliczny mechanizm zagęszczający) 

?System wyładunku zbiornika z szuflą wyładunkową
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Korzyść dzięki wymienności

Powierzchnia transportowa pojazdu jest 
skonstruowana do zmiennej zabudowy POMOT, 
co obniża koszty. Dla przykładu do południa 
trwa wywóz śmieci a po południu opróżnia się 
szamba.

Pojazd transportowy KS 8

Pojazd transportowy KS 8 (Man, Iveco, Mercedes, Renault itd.) może zostać określony 
przez samego kupującego.
To samo dotyczy wyposażenia (np. klimatyzacji, nawigacji, kamera cofania itd.)


