
 

 

Комерційна пропозиція 

СМІТТЄВОЗ ІЗ ЗАДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ СВ 302.1  

НА ШАСІ MAN-18.250 

 
 

 

Сміттєвоз з заднім механічним завантаженням СВ 302/1  на шасі MAN-18.250 призначений 

для використання в комунальному господарстві мі і селищ міського типу для 

механізованого і ручного збору твердих побутових відходів вручну(відра,пакети та інше) 

або перекидачем з контейнерів місткістю від 0,12 до 1,1 м3 в приймальний ківш, їх 

ущільнення, транспортування  та розвантаження в місцях утилізації 

Спецобладнання монтується на шасі MAN-18.250 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ключові переваги: 

 

 Високий ступінь пресування завантажуємих твердих побутових відходів; 

 оригінальна конструкція пресуючого механізму. 

 Попереднє пресування сміття в приймальному ковші з коефіцієнтом ущільнення до 

3, з подальшим ущільненням сміття в кузові сміттєвозу. 

 Загальний коефіцієнт ущільнення -  до 6. 

 Цільнометалевий кузов підсилений гнутим профілем по периметру, що забезпечує 

його більшу міцність та довговічність. 

 Застосування сучасних антифрикційних полімерних матеріалів у відповідальних 

вузлах тертя (ковзання) забезпечує плавність руху робочих органів, полегшення 

виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту. 

 Конструктивна особливість приймального бункера дозволяє вивантажувати весь 

обсяг сміття без залишків. 

 Гідравлічна система із застосуванням комплектуючих імпортного (Італія) 

виробництва. 

 Для збільшення об’єму ТПВ при завантаженні та перевезенні сміття за один рейс та 

досягнення максимального економічного ефекту, бункер сміттєвоза виконаний із 

високоміцної сталі. Товщина стінок бункера: внизу – 4 мм, з боків -3 мм, вгорі – 2 

мм. 

 Виштовхувальна плита виготовлена з високоміцної сталі з антикорозійним 

покриттям і гнутого профілю. 

 Кабіна сміттєвоза обладнана додатковим кнопковим пультом управління 

світловими приладами та спецобладнанням. 

 Високоякісне лакофарбове покриття, що надійно захищає металоконструкції від 

корозії. 

 Зручний і доступний пульт управління спецобладнанням; 

 покращені умови обслуговування при експлуатації за рахунок вільного доступу  до 

елементів гідравліки. 

Пресуючий механізм сміттєвозу може працювати в трьох режимах: 

 Ручному. 

 Напівавтоматичному. 

 Автоматичному. 

Управління механізмами сміттєвозу здійснюється: 

 З пульта управління з кабіни водія. 

 З пульта в передній лівій частині кузова(вивантаження сміття). 

 З пульта управління, розташованого на лівій (або правій) боковині заднього борту. 

 



 

 

Технічні характеристики обладнання: 

 

Базове шасі MAN-18.250  

Місткість бункеру для сміття, не менше 16 м3 

Система завантаження Механізована  

Тип приводу робочих органів Гідравлічний  

Вантажопідйомність маніпулятора, не 

менше 

700 кг 

Коефіцієнт ущільнення 1:6  

Вивантаження ТПВ Штовхальною плитою  

 

                                              Технічні характеристики шасі: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


