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Typ KS 8



Kontener - Œmieciarka 
Typ KS 8

Smieciarka Kompaktowa KOS 8  przeznaczona jest do zbiórki odpadów komunalnych. Wyposazona jest w tylny system 
zaladowczy, oraz hydrauliczna, pojedyncza lopate do przesuwania odpadów 

Zasadnicze wyposazenie smieciarki stanowia :

- loze do hakowca

- kontener na smieci o poj. 8 m3

- czesc zasypowa z mechanizmem zageszczajacym -wysokocisnieniowy uklad hydrauliczny

- mechanizm zaladowczy

- system zageszczania

- system oprózniania kontenera z prasa wypychajaca

- wyposazenie standardowe

- wyposazenie opcjonalne

Sklada sie z dwóch belek podluznych, polaczonych trawersami wykonanymi z wysokiej jakosci stali oraz uchem zaczepowym 

do hakowca, polaczona jest z nadbudowa smieciarki spawem ciaglym. Sposób mocowania kontenera blokadami 

hydraulicznymi do podwozia gwarantuje pelne bezpieczenstwo I stabilnosc zarówno podczas pracy jak i jazdy w terenie.

Kontener wykonany ze stali konstrukcyjnej charakteryzujacej sie wysoka odpornoscia na zginanie i zuzycie. Zastosowane 

zebrowanie kompensuje wysokie naprezenia powstale w procesie zageszczania. Sciany kontenera zespawane metoda MAG, 

zaopatrzone sa systemem uszczelnien zabezpieczajacych przed korozja i wyciekiem plynów. Z kontenerem zintegrowana jest 

tylna czesc zasypowa z systemem zaladowczym.

Wszystkie funkcje smieciarki zasilane sa z wlasnego ukladu hydraulicznego przez przystawke odbioru mocy. Centrum ukladu 

stanowia dwie samo kompensujace sie pompy wysokocisnieniowe o zmiennej wydajnosci. Cisnienie w ukladzie wynosi 140 bar.

Zaladunek smieci odbywa sie zarówno recznie jak i przy wykorzystaniu listwy grzebieniowej przystosowanej do pojemników 

110/1100 It ( zgodnie z norma DIN 30700 ). Wywrót mechanizmu z listwa grzebieniowa zasilany jest dwoma cylindrami 

podwójnego dzialania.

Zageszczanie przez prase w formie lopaty wykonujaca obrót o 1200 wokól osi, na której jest podwieszona. Funkcja ta zasilana 

jest równiez cylindrami podwójnego dzialania. Zageszczanie odbywa sie w proporcji 1:3.

W pozycji wyjsciowej plyta wypychajaca znajduje sie bezposrednio za lopata. W miare napelniania kontenera prasa cofa sie 

stopniowo stawiajac opór przez dzialanie cylindrów. Opróznianie kontenera odbywa sie poprzez przesuniecie prasy i wypchanie 

smieci!!!!²

Wyposazenie standardowe

mechanizm zaladowczy 120/240/360/660/1100 It.

stopnie dla operatorów z barierkami zabezpieczajacymi

wylacznik bezpieczenstwa po dwóch stronach zabudowy

dwa obrotowe swiatla ostrzegawcze

kamera z monitorem w kabinie

lusterka wsteczne

tabliczka z piktogramami wszystkich funkcji obslugowych

blotniki i fartuchy ochronne zgodne z obowiazujacymi przepisami UE.

Firma Pomot w opisanej wersji produkuje kontenery - œmierciarki o 
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