
- hellere lille og effektiv
end stor og klodset...

Mini

Renovationsbiler



2 HEW-renovationsbiler

Små og snævre steder kræver en lille,
men effektiv renovationsløsning...
De små WPI-renovationsbiler fremstilles i tre
størrelser med en lastekapacitet på henholdsvis
6,5 m , 8,5 m og 10 m
Renovationsenhederne kan monteres på alle
typer to-akslede chassiser.

6,5 m => 7,5/8 tons chassis
8,5 m => 10 tons chassis
10,0 m => 12 tons chassis

Modellerne er fremstillet efter alle markedets
krav til effektivitet, fleksibilitet, arbejdsmiljø,
kvalitet og design.

Det bør bemærkes at alle WPI-renovationsbiler
fremstilles med glatte rengøringsvenlige sider.

HEW-komprimatorenhederne er bygget af
miljøvenlige materialer, der alle kan genbruges.
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WPI-renovationsvogne fra H.E.W. A/S er de
mest smidige og fleksible biler på markedet.

De kan let anvendes alle steder, hvor pladsen er
trang, f.eks. gamle bydele, hyggelige små
fiskelejer, den indre by og baggårde samt
lignende snævre arealer.

Renovationschaufføren kan køre helt tæt på
affaldets placering, hvilket giver et godt og
sikkert arbejdsmiljø for medarbejderen.
Samtidig er renovationsenheden meget enkel og
nem at betjene via arbejdspaneler placeret dér,
hvor operatøren har brug for dem.

WPI-renovationsbiler kan med fordel anvendes,
hvor der er krav om lavt akseltryk som f.eks. i
sommerhusområder, campingpladser og
rekreative områder.
Bilerne er også velegnet til indsamling af affald i
landdistrikter og små byer, hvor affalds-
mængden er lille i forhold til afstanden.

Til trods for den lille størrelse kan WPI-
renovationesbilerne sagtens følge med de store
modeller i forhold til komprimeringsevne
- de komprimere 1:5,5
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Den lave egenvægt og bilens lille størrelse
gør det muligt for renovatøren, at køre helt
ind i den indre by og indsamle affald i
områder med belægning, der ikke tåler et
højt akseltryk.

Bagstykkets indkasthøjde er
1.20 m, hvilket giver mulighed
for semi-automatisk
pressecyklus.

Liften betjenes via trykknap-
paneler i begge sider.

1.200 mm

Opbygningen er monteret med
et let og smalt bagstykke, som
uden problemer pakker op til
600 liter affald pr. cyklus.
(cyklustid: 16 sek.)

Ved tømning af kassen åbner låsen
automatisk og bagstykket kan lukkes helt
op til vandret position.
Ved lukning låses bagstykket automatisk
og en kraftig, effektiv låsemekanisme
fastholder og sikrer bagstykket i lukket
position.

Opbygningens lave højde gør
den meget fleksibel og
renovationsbilen kører nemt
gennem porte til baggårde og
lignende.

Liften er udformet til hurtig tømning af 2 stk.
to-hjulede spande eller 1 stk. fir-hjulet mini-
container.

Spandefanget øverst på liften
sikrer at spanden stopper i
optimal tømnings-position.

Låget på spanden behøver ikke
åbnes inden tømning.

Selv om kunderne bor i små
hyggelige gader og stræder har
de ret til fuld renovationsservice
- det klarer den lille effektive
WPI-renovationbil nemt i en
snæver vending.

HEW-renovationsbiler

Renovationsvognen kommer let
rundt i alle bebyggelser.

Den lave egenvægt og store
lasteevne muliggør en effektiv
indsamling.
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Teknisk data:

Bagstykkets højde

Opbygningens total længde

Kassens længde

Bagstykkets bredde

Opbygningens total bredde

Opbygningens egenvægt

Bagstykkets kapacitet

Arbejdscyklus

HEW-renovationsbiler
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Total længde

Kassens længde
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Kassens højde

Opbygningens størrelse 6,5 m
3

8,5 m
3

10,0 m
3

1796 mm1796 mm 1796 mm

1465 mm 1645 mm1465 mm

2772 mm 3572 mm 3572 mm

2100 mm 2100 mm2100 mm

5083 mm4283 mm 5083 mm

3225 kg2910 kg2800 kg

16 sek.16 sek. 16 sek.

2050 mm 2050 mm 2050 mm

845 liter 845 liter 845 liter

Phoenix Danmark A/SS
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