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Χωρητικότητα [m

Βάρος ανα [kg]

Σύμπεριλαμβανομένου του ψευδοπλαισίου (σύμφωνα με το DIN 70020)
Ανάλογα με το σασί και τον ειδικό εξοπλισμό είναι δυνατές αποκλίσεις
Διαστάσεις από το μέσω του τελευταίου πίσω άξονα έως την πίσω άκρη του πίσω τμήματος πιθανές αποκλείσεις 
     ανάλογα με τον τύπο του πλαισίου
Το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο μειώνεται με την προσθήκη πλήρωσης και ειδικού εξοπλισμού στο πλαίσιο και το 
     αμάξωμα καθώς και αξεσουάρ
Είναι πιθανές οι αποκλίσεις στο εφικτό ωφέλιμο φορτίο ανάλογα με τον τύπο υλικού και του πλαισίου που συλλέγεται
     σε ύψος πλαισίου 1.000 mm

ECOPOWER-ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

E-POWER

DUALPOWER

Ανάκτηση υδραυλικής
ενέργειας.

Σύστημα Μπαταρίας

Ηλεκτρική-υβριδική
μονάδα κίνησης ντίζελ.

Mήκος (L)ca.[mm]

Φάρδος(B)ca.[mm]

Ύψος(H)ca.[mm]

Βέλτιστη συμπύκνωση και εξοικονόμηση

Με το κλάσμα βελτιστοποιημένη συμπίεσης(FOV), 
οι ρυθμίσεις των πιέσεων είναι προεπιλεγμένες 
με βέλτιστο τρόπο  ανάλογα με τα επιλεγμένα 
κλάσματα(υπολείμματα βιοαπόβλητα χαρτί ή πλαστικά).
Στο μενού προεπιλογής κλάσματος το σχετικό 
κλάσμα  μπορεί να επιλέγεται χρησιμοποιώντας  
το κατάλληλο πλήκτρο λειτουργίας ή με την πλοήγηση.

Μέσω της επιλογής κλάσματος καθορίζεταιη βέλτιστη συμπίεση 
Η τρέχουσα πίεση συμπίεσηςπαρακολουθείται μόνιμα από το 
σύστημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμής. 
Όταν επιτευχθεί η βέλτιστη τιμή πίεσης η πλάκα εκτόξευσης 
ωθητήρας απόρριψης έως ότου η αποθηκευμένη τιμή πίεσης 
πέσει ξανά κάτω. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη συμπίεση
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο κλάσμα και την επίτευξη του
μέγιστου ωφέλιμου φορτίου.

 
Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης
Ενεργειακό μείγμα για φόρτιση της μπαταρίας(1)

Χρησιμοποιήστε πλήρως το επιτρεπόμενο 
ωφέλιμο φορτίο χωρίς κίνδυνο
Το FAUN-ActiFit Air είναι ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα 
ελέγχου βάρους και συμπύκνωσης. Με αυτήν την επιλογή
έχετε τον βέλτιστο έλεγχο της φόρτωσης του οχήματος
και της συμμόρφωσης μεταεπιτρεπόμενα φορτία άξονα.
 

Κατά τη διάρκεια περισυλλογής η ActiFit Air παρακολουθεί 
τα φορτία του άξονα μέσο των αεροαναρτήσεων και εάν είναι 
απαραίτητο μετακινεί αυτόματα τον ωθητήρα απόρριψης.
Μόλις επιτευχθούν οι καθορισμένες οριακές τιμές η συμπίεση
σταματά.

Πως μπορεί να είναι ECO?
Με την FAUN εξοικονομείτε χρήματα και 
ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον.

 Με την FAUN έχετε την επιλογή σας Σχετικά με τις επιλογές
 του ECOPOWER, καθορίζετε πόσο συνολικά  να βελτιστοποιήσετε
 τον στόλο οχημάτων συλλογής απορριμμάτων σε σχέση με τη
 μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των αιωρουμένων σωματιδίων
 των οξειδίων του αζώτου καθώς και των εκπομπών θορύβου
 και CO2.  

Εκτός από τα ειδικά πλεονεκτήματα όπως πχ κατά μέσο όρο 33%
λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2, μπορείτε να 
μειώσετε το επίπεδο θορύβου με την επιλογή του DUAL POWER . 

Μετα έξυπνα συστήματά του E-POWER 
(σετ μπαταριών για την ηλεκτρική λειτουργία της υπερκατασκευής
 και του συστήματος ανύψωσης κάδων ή  DUALPOWER
(ντίζεληλεκτρικής υβριδικής κίνησης, μπορείτε να βασιστείτε σε 
καινοτόμα και έξυπνα οικοσυστήματα που αξίζουν οικονομικά 
και οικολογικά. 
. 

από τα συνηθισμένα106 dB (A) μέχρι και 90 dB (A). Αυτά τα θετικά
αποτελέσματα είναι ιδανικά εκτός από τα προαναφερθέντα
πλεονεκτήματα να επιτευχθούν κέρδη εικόνας στο κοινόχρηστο
περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ VARIOPRESS

LINARDOS

LINARDOS
www.linardos.gr

ΣΑΚ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Προτεινόμενα πλαίσια

Επιτρ. Μεικτό βάρος[t]

Βάρος περ.[kg]
Μεταξόνιο μικρή καμπίνα
οδήγησης(r)ca.[mm]
Πρόβολος (J) [mm]

Παράδειγμα Οχήματα

Ύψος, άφορτο περ. στα 1.000mm RH
Ύψος στο σημείο εκφόρτωσης 
περ.[mm]
Ολικό μήκος περ. Χωρίς ΣΑK [mm]

Πρόβολος (LH) [mm]

Βάρος περ. [kg]

Ωφέλιμο φορτίο

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
8ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
34100    ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ.: +30 2221074223
info@linardos.gr



Ο τηλεσκοπικός κύλινδρος διπλής δράσης
στον ωθητήρα απόρριψης επιτρέπει τον ακριβή
έλεγχο της αντίπίεσης. Με αυτόν τον τρόπο η 
συμπίεση μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί 
πλήρως ανάλογα με το κλάσμα

Το κενό μεταξύ της πλάκας συμπίεσης και της χοάνης 
φόρτωσης αυξάνεται όταν η πλάκα συμπίεσης περιστρέφεται. 
Οπότε τίποτα δεν μπλοκάρει. Επειδή η χοάνη φόρτωσης 
διατηρείται εύκαμπτη μπορεί να αντιδρά
με ευελιξία σε φορτία σημείου. Αυτό μειώνει 
τον κίνδυνο ρωγμών και θραύσης για μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ακόμη και σε σκληρή καθημερινή χρήση.

Το πλαίσιο προστατεύει τους 
υδραυλικούς σωλήνες στην οροφή
από ζημιές των κλαδιών.

Ο ωθητήρας απόρριψης είναι σχεδιασμένος 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να
μεταφερθεί πολύ κοντά στην καμπίνα 
του οδηγού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
μεγάλο όγκο και υψηλό ωφέλιμο φορτίο
με κοντό μεταξόνιο. Μέσω της 
στεγανοποίησης του ωθητήρα 
απόρριψης, στα τοιχώματα,  στο
δάπεδο και στην οροφή της 
υπερκατασκευής, παραμένουν λιγότερα 
υπολείμματα στο δοχείο

Το γενικό ψευδοπλαίσιο επιτρέπει 
την απλή συναρμολόγηση του δοχείου. 
Το γαλβανισμένο ψευδόπλαίσιο 
προστατεύεται από τη  διάβρωση και
μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 
πλαίσιο χωρίς συγκεκριμένες προσαρμογές.

Σωματίδια μεταξύ των καναλιών 
ολίσθησης εμποδίζουν την
είσοδο των απορριμμάτων στις 
ράγες. Με αυτόν τον τρόπο τα
υπολείμματα που στενεύουν
αργά τις ράγες αποτρέπονται
από την αρχή.

Όλες οι λειτουργίες ελέγχου σε μια συμπαγή 
μονάδα ελέγχου στο πίσω μέρος. 
Με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό έχει
με ένα βλέμμα όλα υπό έλεγχο.
Μια αποφασιστική συνεισφορά για την 
ασφάλεια εργασίας.

 Με το προαιρετικό DIN - πλαίσιο σύνδεσης DIN, 
 συνδυάζονται διάφορα συστήματα ανύψωσης κάδων
 με την υπερκατασκευή. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει
 την εκκένωση όλων των κάδων των60 l έως 1,7 m3. 
 Κατόπιν αιτήματος μπορούν έως 4,4 m3 κάδοι εκκένωσης
 με ειδικό σύστημα ανύψωσης κάδων να συμπεριληφθούν.

Αλλά ακόμη και χωρίς ή με ενσωματωμένο σύστημα
ανύψωσης κάδων αποδεικνύεται το Variopress :
Χάρη στη χαμηλή ράβδου φόρτωσης και στη δυνατότητα 
χειροκίνητης φόρτωσης το όχημα είναι μια αξιόλογη 
επένδυση από κάθε άποψη.

 Η στενή επαφή με τους πελάτες μας επιτρέπει να παρέχουμε 
οχήματα που προορίζονται για κάθε εργασία αποκομιδής αποβλήτων.
 Δεν έχει σημασία τι σχεδιάζετε: Με την μεγάλη γκάμα μας σε διαφορετικά
 οχήματα αποκομιδής,η FAUN θα σας παρέχει πάντα κατάλληλες 
και επομένως οικονομικές λύσεις.

Οι πελάτες μας εκτιμούν ιδιαίτερα την ευρεία υποστήριξή μετά την πώληση:
Αγοράζετε γνήσια ανταλλακτικά απευθείας από την υπηρεσία ανταλλακτικών 
μας εντός 24 ωρών. Ένας ξεχωριστός ηλεκτρονικός κατάλογος ανταλλακτικών
είναι επίσης διαθέσιμος για κάθε όχημα.

Με τις FAUN - Service υπηρεσίες λαμβάνετε εξατομικευμένες επιλογές 
χρηματοδότησης για το στόλο των οχημάτων σας: Ανεξάρτητα από το αν
πρόκειται για σύμβαση ενοικίασης ή leasing. Παίρνετε τα πάντα απευθείας
από τον κατασκευαστή. Η τακτική συντήρηση και οι επιθεωρήσεις αποτελούν
επίσης μέρος της ολοκληρωμένης υπηρεσίας FAUΝ.

 Ένα όνομα- πολλά πρόσωπα

Το VARIOPRESS 
είναι τόσο ευέλικτο όσο οι σημερινές εργασίες διάθεσης
απορριμμάτων.Με το VARIOPRESS, μπορείτε να γίνει 
αποκομιδή βιοαπόβλητων,υπολείμματα απορριμμάτων 
χαρτί και ελαφριά ογκώδη απορρίμματα .Με χωρητικότητας 
υπερκατασκευής από 7 έως 29 m3 και διάφορα επιλέξιμα
σασί από 2,00 m έως 2,50 m πλάτος με έως και 4 άξονες 
θα βρείτε πάντα μια τέλεια λύση.Υπάρχουν επίσης διάφορες
επιλογές που μπορείτε να διαμορφώσετε για να ταιριάζει 
στις απαιτήσεις σας.

 
Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς

Έχουμε βελτιώσει περαιτέρω πολλές δοκιμασμένες λεπτομέρειες 
Αυτά διασφαλίζουν ότι με το VARIOPRESS και την FAUN οδηγείτε 
καλά γιατί προσφέρουμε μέγιστη ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

Το όνομά του τα λέει όλα Το νέοVariopress  της FAUN 
προσφέρει την υψηλότερη λειτουργικότητα σε συνδυασμό 
με το κομψό Σχέδιο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά και είναι η μελλοντική λύση 
για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων κα ιαπόβλητων υλικών 

Το νέο VARIOPRESS  της FAUN είναι διαθέσιμο σε δύο 
διαφορετικά σχέδια υπερκατασκευών. Με λεία πλευρικά 
τοιχώματα(κυρτήςμορφής ή προαιρετικά με πλευρικά τοιχώματα
Η κυρτής μορφής υπερκατασκευή προσφέρει έναν βέλτιστο 
χώρο διαφήμισης τα πλευρά τοιχώματα είναι αφιέρωμα
 στον κλασικό σχεδιασμό.

   Το καθολικό απορριμματοφόρο
    οπίσθιας φόρτωσης

Η νέα υπερκατασκευή

Με το κυρτό πλευρικό του τοίχωμα
 η νέα υπερκατασκευή είναι ιδανική
ως διαφημιστικό μέσο. Επιπλέον η 
νέα υπερκατασκευή είναι 250 κιλά 
ελαφρύτερη από το προηγούμενο 
μοντέλο με τον ίδιο όγκο.

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Ιδιαίτερα υψηλές δυνάμεις δρουν
στο πίσω μέρος. Εδώ χρησιμοποι -
ούνται εξαιρετικά ανθεκτικά στη 
φθορά χάλυβα και υψηλής αντοχής
λαμαρίνα για να εξασφαλίσουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FAUN (FCS)

Το VARIOPRESS είναι εξοπλισμένο 
με το FAUN-CONTROL- σύστημα(FCS), 
το οποίο μέσω CAN –BUS –Έλεγχο
προσφέρει έναν ευρύ φάσμα λειτουργιών
 και ένα υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας.

Τεχνικά στοιχεία 
VARIOPRESS

Ακριβής παραγωγή

Η FAUN βασίζεται στην ποιότητα 
‘Όλα τα εξαρτήματα ακτινοβολούνται
περιστροφικά και συγκολλιούνται 
ρομποτικά.

Ακρίβεια μέσω μορφοποίησης 
καναλιών ολίσθησης

Μέσω μορφοποίησης καναλιών ολίσθησης 
στις γωνιές της υπερκατασκευής 
και στις ράγες για τον ωθητήρα απόρριψης
 πετυχαίνουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια  
Δεδομένου ότι ο ολισθητήρας δεν βρίσκεται 
πλέον στην επιφάνεια του δαπέδου 
είναι εύκολο να καθαριστεί και να αποφευχθούν 
βρωμιές. Αυτό οδηγεί επίσης σε λιγότερη 
διάβρωση.

Γαλβανισμένο ψευδόπλαίσιοΠερισσότερος όγκοςΠροστατευμένες υδραυλικές
γραμμές

Ενσωματωμένοι διακόπτες
πίσω πόρτας

Οι διακόπτες για το " το κλείσιμο πίσω πόρτας 
είναι ενσωματωμένοι στην υπερκατασκευή.

Καθαρή βόλτα με έλκηθρο

Επίσης μια βάση στήριξης μπουκαλιών
για τους εργάτες.

Εδώ δεν κρεμιέται τίποτα

Ρυθμιζόμενη αντίπίεση

Συν σημείο για περισσότερη  άνεση

Το οπίσθιο τμήμα  του VARIOPRESS 
κλειδώνεται και ξεκλειδώνεται αυτόματα 
χωρίς φθορά της στεγανοποίησης.

Ολοκληρωμένοι τερματικοί  διακόπτες

Παρατεταμένη διάρκεια ζωής ρουλεμάν
και κυλίνδρων Οι τερματικοί διακόπτες που
είναι ενσωματωμένοι στα έμβολα
(και έτσι προστατεύονται από ζημιές
αποτρέπουν σκληρές κρούσεις και αιχμές 
φορτίου.
 Ωραία παρενέργεια μείωση του θορύβου.

Κλειστό πίσω μέρος

Χάρη των εσωτερικών εμβόλων
κα ιτην κλειστή ράγα οδήγησης 
κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής
 αντοχής στη φθορά δεν υπάρχουν
ανοίγματα στο οπίσθιο τμήμα μέσω
 των οποίων μπορούν να πέσουν 
τα απόβλητα.

Η δύναμή μας - Ο διάλογος με τους πελάτες

Εάν είναι επιθυμητό η υπερκατασκευή
μπορεί επίσης να ενισχυθεί με πλευρικές
ενισχύσεις.
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