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Innowacyjność i wydajność w każdym detalu
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Wywrotka siodłowa serii 44
Innowacyjność i wydajność w każdym detalu

Oferta wywrotek siodłowych MEILLER
serii 44 łączy innowacyjne rozwiązania i

Najwyższa jakość dzięki inteligentnym, szczegółowym rozwiązaniom
Wywrotki siodłowe MEILLER wyróżniają

Kolebki stalowe lub aluminiowe MEILLER

się najlepszymi właściwościami jezdnymi i

przekonują do siebie trzyczęściową

przechyłu: dzięki niskiemu ogólnemu środ-

koncepcją zoptymalizowaną pod

kowi ciężkości i strukturze ramy wytrzy-

względem zużycia. Dzięki niej możliwe jest

małej na zginanie i skręcanie wywrotka

idealne dostosowanie do indywidualnych

siodłowa jest bezpiecznie ustawiona na

warunków zastosowania. Kolebki MEILLER

drodze. MEILLER stosuje innowacyjne

przechylają się szybko i bezpiecznie.

Niewielka masa własna naczepy siodłowej

podwozia: są dynamicznie zniwelowane i

Cykl opuszczania może być dodatkowo

umożliwia szybkie i bezpieczne transpor-

bezobsługowe. Ofertę dopełniają spe-

przyspieszany przez tryb szybkiego

towanie ciężkich ładunków. A ich obsługa

cjalne osie do zastosowań na budowie.

opuszczania.

nowoczesne wzornictwo. Jest ona przeznaczona do codziennego zastosowania
w trudnych warunkach — a dzięki naszym
modelom teraz jest jeszcze lepiej zoptymalizowana pod kątem indywidualnych
potrzeb.

i manipulowanie nimi są przy tym proste i
praktyczne — zapewniając ekonomiczną i
nieskomplikowaną eksploatację. Wywrotki

Wywrotkę siodłową można łatwo ładować

EILLER
M

przez niską krawędź załadowczą. Niska krawędź zsypowa ułatwia opróżnianie.

siodłowe MEILLER zostały stworzone

najwyższej jakości produktów i utrzymania
wartości.
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eksploatacji. MEILLER jest synonimem

Ja

— od pierwszego dnia przez cały okres

ów

z myślą o maksymalnej produktywności

ść produ

Stworzona z myślą o ekonomicznym zastosowaniu w
budownictwie: od małych do dużych ruchów ziemi, przez
transport materiałów sypkich, aż po ciężkie wyburzenia.

Seria wywrotek siodłowych MEILLER 44

Wszystko z jednej ręki!

została stworzona z myślą o długotrwałym

Zalety

Idealnie dostosowane do siebie

zastosowaniu i oferuje przy tym jeszcze

■ Brak kompromisów pod wzglę-

komponenty zapewniają dużą nieza-

lepszy stosunek ciężaru użytkowego.

wodność. W firmie MEILLER wszystko
pochodzi z jednej ręki — od ramy podwozia, przez instalację hydrauliczną,
aż po kolebkę. Ta integracja umożliwia
nam dopasowanie wywrotki siodłowej
do każdego zastosowania w sposób
zapewniający optymalną opłacalność.

dem stabilności i zachowania
wartości

Mamy rozwiązanie do transportowania

■ Większy ciężar użyteczny dzięki

materiałów sypkich, takich jak piasek, żwir

niewielkiej masie własnej

czy wykopy, a oprócz nich możliwe jest

■ Wyjątkowo wytrzymała i sta-

również bezproblemowe transportowanie

bilna

okruchów kamiennych lub betonowych –
zarówno na drogach i w terenie.

■ Zaskakujące zachowanie podczas jazdy na drogach i w trud-

Wywrotki siodłowe MEILLER są

nym terenie

wytrzymałe i trwałe, ponieważ przy
ich produkcji zastosowano wyjątkowo
wytrzymałe materiały i najnowo-

DANE TECHNICZNE

cześniejsze metody produkcyjne.

dot.

Sworzeń królewski 2" i 3,5"

Konstrukcja ramy jest stabilna i dobrze

z

2, 3 lub 4 osie

Długości nominalne

od 6,6 m do 10,6 m

Pojemność nominalna

od 18 m3 do 53 m3

zabezpieczona przed korozją —
z myślą o codziennej eksploatacji.

Uniwersalne wywrotki siodłowe MEILLER
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Seria 44

Odpowiednia wywrotka siodłowa do każdego zastosowania

Nowa wywrotka siodłowa firmy MEILLER

Ekonomiczna lekkość

Zużycie nie ma szans

przekonuje do siebie komponentami

Skorzystaj z nowej ekonomiczności!

Rozwiązania, które chronią pojazd

i rozwiązaniami zoptymalizowanymi pod

Oszczędzaj czas i pieniądze przy każdym

w codziennej eksploatacji:

kątem masy użytecznej. Wynalazek firmy
MEILLER zmniejszył masę i jednocześnie
poprawił stabilność i odporność na

cyklu transportowym! Nowe i innowacyjne
rozwiązania firmy MEILLER w najdrob-

w nowej ramie podwozia minimalizuje

zużycie. Podczas prób na drogach i polach

niejszych detalach zapewniają korzyści

pokonaliśmy tysiące kilometrów, aby

wynikające z dużej masy użytecznej i kom-

zoptymalizować naszą wywrotkę siodłową

fortowych właściwości jezdnych.

do tego stopnia, żeby sprostała ona
naszym surowym wymogom dotyczącym
jakości.

■ Tailored Blanks: wzmocniona blacha
podłogowa w tylnej trzeciej części,
ponieważ zużycie ścierne jest tu znacz-

do 320 kg więcej materiałów sypkich.

nie większe.
■ Opcjonalne blachy zużywalne, zapew-

Nisko ułożony środek ciężkości zestawu

stworzona z myślą o zastosowaniach

gwarantuje dobrą stateczność na drodze.

praktycznych, dzięki której transport

Podczas opróżniania pojazd ma stabilną

ekonomiczny jak nigdy dotąd.

powstawanie pęknięć.

Mniejsza masa własna pozwala przewozić

Rezultatem jest wywrotka siodłowa

materiałów sypkich może być

■ Zoptymalizowane wprowadzanie siły

niające dłuższą żywotność.

pozycję.
Niższa krawędź ładunkowa umożliwia
łatwiejsze napełnianie kolebki przez ładowarkę kołową. Dzięki niżej umiejscowionej
krawędzi wysypowej opróżnianie również
nie stwarza żadnych problemów.

Zaizolowana wywrotka siodłowa z kolebką stalową
Halfpipe MHPS

Podłoga dostosowana do zużycia

Niska krawędź ładunkowa
Nowa rama podwozia
— lekka i niska

Lekkie podwozie
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Niski środek ciężkości zestawu

Znana wywrotka siodłowa firmy MEILLER

umożliwia uniwersalne zastosowanie przy

Bogata paleta produktów
do specyficznych wywrotek
siodłowych klienta

różnych transportowanych materiałach

Tak jak rozmaity jest zakres zastosowań

i zmiennym podłożu. Oprócz piasku, żwiru

naszych wywrotek siodłowych, tak

i wykopu wywrotka siodłowa umożliwia

specjalne są indywidualne wymagania

łączy dużą masę użyteczną i wyjątkową
wytrzymałość. Jej stabilna konstrukcja

równie bezproblemowe transportowanie

naszych klientów. Nasza dopasowana

okruchów kamiennych lub betonowych.
Jej wytrzymałe podwozie doprowadzi ją

Do ciężkich zastosowań: wywrotka siodłowa MEILLER

paleta produktów umożliwia stworzenie kompletnego produktu, który

przy tym do celu nawet w trudnym terenie.

nie idzie na kompromis i nie zostawia
niespełnionych życzeń.
MEILLER oferuje wywrotkę siodłową
■ o różnych długościach,
■ z kolebką stalową lub aluminiową,

Elastyczna wytrzymałość
W każdej chwili możesz elastycznie

Dodatkową zaletą jest niewielka masa

■ w formie Halfpipe lub skrzyniowej,

wykorzystywać swoje pojazdy! Nie daj

własna i tym samym optymalna masa

■ ze ścianami burt o indywidualnej

się zaskoczyć zmianom. Wywrotka sio-

użyteczna wywrotki. Pojazd i wywrotka

dłowa doskonale nadaje się do każdego

siodłowa zapewniają komfortowe i bez-

■ praktycznymi ścianami tylnymi

zastosowania. Dowiezie prawie każdy

pieczne właściwości jezdne. Pomoc dla kie-

■ i różnymi osiami.

materiał sypki, nawet na trudnym terenie,

rowcy stanowi nisko usytuowany środek

W firmie MEILLER dostępne są

a możliwości jej załadunku są wyjątkowo

ciężkości i innowacyjne podwozie.

wywrotki siodłowe, które dorosły do

wszechstronne.

grubości,

oczekiwań wszystkich klientów.

Długa żywotność
W firmie MEILLER żywotność stoi na
pierwszym miejscu: również po wieloletniej eksploatacji w trudnych warunkach wywrotka siodłowa MEILLER
zachowuje swoją wartość i jest nadal
atrakcyjna przy odsprzedaży. Właśnie
w tym celu poprawiamy stabilność
i wytrzymałość w każdym detalu.

Wywrotka siodłowa MHKA ze skrzynią
o aluminiowej konstrukcji przekładkowej
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Oferta wywrotek siodłowych
MHPS44.3-N
Wersja
M = MEILLER

Kierunek
wywrotu
tył

Liczba osi
2 osie
3 osie

Wersja
N = zwykła
L = długa

K

N

L

Krótka

Normalna

Długa

Typ

MHPS44.2-K

MHPS44.2-N

MHPS44.2-L

Długość nominalna

6,6 m

7,6 m

8,6 m

zewn.: S1/S4

20–23 m3

23–28 m3

26–32 m3

wewn.: S2/S5

19–22 m3

22–27 m3

25–31 m3

MHPS44.3-N

MHPS44.3-L

-

7,6 m

8,6 m

zewn.: S1/S4/S6*

-

23–28 m3

26–32 m3

wewn.: S2/S5

-

22–27 m3

25–31 m3

Kształt kolebki
P = typu halfpipe
K = skrzynia

Materiał
skrzyni
wywrotki
S = stal
A = aluminium

MHPS HALFPIPE / KOLEBKA STALOWA
przy ścianie tylnej

2 osie

Pojemność nominalna

3 osie

WERSJE

Typ
Długość nominalna
Pojemność nominalna

Wysokości burt

Seria 44

1400 do 1700 mm

* W przypadku ściany tylnej S6 występuje kilka ograniczeń.
Aby uzyskać odpowiednie informacje, należy skontaktować się z naszym działem dystrybucji.
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Wywrotka siodłowa
z termoizolacją MEILLER:
patrz strona 16

MHKA SKRZYNIA / KOLEBKA ALUMINIOWA
przy ścianie tylnej

2 osie

Pojemność nominalna

N

L

Krótka

Normalna

Długa

MHKA44.2-N
-

7,6 m

-

zewn.: S1

-

25–35 m3

-

wewn.: S2

-

24–34 m3

-

Typ

MHKA44.3-N

MHKA44.3-L

-

7,6 m

8,6 m

zewn.: S1

-

25–35 m3

28–40 m3

wewn.: S2

-

24–34 m3

27–38 m3

Długość nominalna
Pojemność nominalna

Wysokości burt

K
Typ
Długość nominalna

3 osie

WERSJE

1400 do 2000 mm
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Bezpieczna jazda — bezpieczne przechylanie
Najlepsze właściwości jezdne dzięki innowacyjnemu podwoziu

Komfortowa i bezpieczna jazdy: podwozia
MEILLER są do siebie idealnie dopasowane: wytrzymała na zginanie i skręcanie
rama podwozia MEILLER i komponenty,
jak osie, łożyska, hamulce, amortyzatory
i sprężyny powietrzne znanych producentów zapewniają najlepsze właściwości
jezdne. Nisko ułożony środek ciężkości dba
o właściwą pozycję na drodze. W przypadku dużego nacisku na siodło i osie
firma MEILLER oferuje wzmocnioną ramę.

ILLER
ME

Technika przechylania MEILLER
Przechylanie i opuszczanie przebiegają
bezpiecznie i szybko: mocna, oryginalna
instalacja hydrauliczna MEILLER zapewnia
dużą prędkość roboczą. Funkcja szybkiego

Hydraulika MEILLER: Potężna.
Wytrzymała. Wydajna.
■ Instalacja hydrauliczna MEILLER —
wysoka jakość i stabilność.
■ Odporna na zabrudzenia i zużycie

opuszczania pozwala zaoszczędzić nawet

dzięki wysokowytrzymałym materiałom

40% czasu. Duże rezerwy przeciążeniowe,

i nitrowanym powierzchniom.

duża początkowa siła nośna i nisko ułożony

■ Zoptymalizowane zawory przechyłu

łączny środek ciężkości zapewniają bezpie-

i pompy zapewniają najlepsze czasy

czeństwo podczas przechylania. Długie pro-

cyklu.

wadnice zmniejszają podatność tłoków na

■ Precyzyjne sterowanie ruchem dzięki

zginanie. System ostrzegania o przechylaniu

technice proporcjonalnej również pod

monitoruje pochylenie wywrotki siodłowej

dużymi obciążeniami.

i odpowiednio wcześnie ostrzega kierowcę.

■ Praktycznie bezobsługowa dzięki
optymalnie skonstruowanym obiegom

BE

ZP

EC

ZA

HYŁ

U

oleju.

IEC

ZENIE

Z
PR

■ Hydraulika MEILLER jest wytwarzana
całkowicie w Monachium zgodnie z najsurowszymi standardami jakości.
■ Duża dostępność części zamiennych
dzięki własnej produkcji.

Zalety
■ Zoptymalizowana pod względem masy rama podwozia,
zapewniająca bardzo dobre
właściwości jezdne
■ Oryginalna instalacja hydrauliczna MEILLER: mocna i wytrzymała
■ Innowacyjna technika osi z bezobsługowymi łożyskami
■ Oś podnoszona zmniejsza zużycie paliwa i zużycie opon
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Bezpieczna jazda — bezpieczne
hamowanie
Mniej manewrów w ciasnym ruchu drogowym: wspomaganie manewrowania
poprawia zdolność jazdy na zakrętach,
w szczególności na rondach i podczas
skręcania. Powoduje to także zmniejszenie
zużycia opon.
Do wyboru hamulce bębnowe i tarczowe.
Czujniki zużycia zapewniają pełną kontrolę
nad okładzinami hamulcowymi i ciśnieniem powietrza w oponach.

Płynne odjeżdżanie ze
wspomaganiem ruszania
Wystarczy naciśnięcie przycisku, aby
włączyć wspomaganie ruszania, gwarantujące poprawę trakcji w nierównym terenie.

Instalacja hydrauliczna MEILLER jest
przeznaczona specjalnie do wymogów
stawianych w budownictwie.

Wspomaganie ruszania poprawia trakcję

Oś podnoszona, zapewniająca
ekonomiczny transport
Systemy podnoszenia osi zmniejszają zużycie

ciągnika.

opon i paliwa podczas pustych przejazdów.
Po załadowaniu pojazdu oś podnoszona
automatycznie się obniża, zapewniając w ten
sposób większy łączny nacisk na oś i lepszą
stabilność w czasie jazdy.

Stabilna rama podwozia
Odporna na zginanie i skręcanie rama
podłużnicowa wywrotki siodłowej MEILLER
jest przeznaczona do najróżniejszych
przypadków obciążeń. Rama zapewnia
najlepsze właściwości przechyłu i właściwości jezdne przy obniżonej masie i bez
problemu przyjmuje duże masy użyteczne.
Rama podwozia wywrotki
siodłowej — optymalizacja masy
w każdym detalu.

Jednocześnie środek ciężkości zespołu
jest niżej osadzony. W tej innowacyjnej
konstrukcji firma MEILLER zoptymalizowała
masę, wytrzymałość i trwałość w każdym
możliwym detalu.

|9

Kolebki do codziennych, praktycznych zadań
Odpowiednia wywrotka siodłowa do każdego zastosowania

Kolebki MEILLER stworzono z myślą o dłu-

Odpowiednia kolebka do każdego

Skrojone na miarę blachy denne

giej żywotności: są odporne na zarysowa-

zastosowania:

Blachy denne MEILLER są inteligentnie

nia i zoptymalizowane pod kątem zużycia
dla najcięższych zastosowań. Wybrzuszony
kształt chroni zarówno przed zużyciem
wskutek ścierania, jak i uderzeń. Obniżona
wysokość załadowcza ułatwia napełnianie
i obniża środek ciężkości. Zapewnia to
poprawę właściwości jezdnych i przechy-

■ Kolebki stalowe lub aluminiowe
■ Kształt kolebki półokrągły (P=halfpipe)
lub kanciasty (K=skrzynia / classic)
■ W wersjach krótkiej, normalnej, długiej
lub pojemnościowej
■ Różne grubości ścian i dna

dopasowane do zużycia: w tylnej trzeciej
części zużycie ścierne jest znacznie większe. W tym obszarze są wykorzystywane
wzmocnione blachy, zapewniające jeszcze
większą trwałość. Pozostały obszar został
zoptymalizowany pod kątem masy.

lania.

Zabudowy pojemnościowe

Kolebki stalowe

Kolebki aluminiowe

Transport lekkich materiałów sypkich

■ Są wytrzymałe i zoptymalizowane

■ Są wyjątkowo lekkie.

o dużej objętości: zabudowy pojemnościowe MEILLER mieszczą produkty
rolne lub materiały recyklingowe.

pod kątem masy użytecznej.
■ Nadają się w szczególności do zasto-

■ Nadają się doskonale do zastosowań
przy niedużej liczbie wychyleń w ciągu

sowania na krótkich odcinkach i przy

dnia i dużym udziale transportu po

częstym przechylaniu.

drogach.

■ Są przeznaczone do materiałów

■ Są przeznaczone do materiałów syp-

sypkich o właściwościach ściernych,

kich o mniej ściernych właściwościach,

takich jak żwir, kamienie, okruchy

takich jak piasek, żwir czy grys.

betonowe lub wypełniacze.

■ Wykazują odporność chemiczną na
najczęstsze, agresywne właściwości

Dzięki rozszerzonemu programowi
naszych produktów oferujemy
odpowiednią wywrotkę siodłową do
każdego zastosowania.
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materiałów sypkich.

Bezp

Odpowiednia wywrotka siodłowa do każdego zastosowania
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Ściany tylne

ze ń st wo

Ściany tylne — praktyczne
rozwiązania!

Ściana tylna z wahliwym otwieraniem
Wahliwa ściana jest odporna na zużycie

Zalety

Rozmaite warianty ścian bocznych umożli-

i otwiera się już przy kącie pochylenia

■ Komponenty zoptymalizowane

wiają wybranie dopasowanego rozwiąza-

wynoszącym 3°.

nia. Maksymalną elastyczność zapewniają
ściany tylne S4 lub S5 z zamknięciami
kleszczowymi lub kłowymi. Wariant ściany
tylnej S6 można otwierać hydraulicznie
— w połączeniu ze zdalnym sterowaniem
i.s.a.r.-control komfortowo przez naciśnięcie przycisku.

pod kątem masy użytecznej
■ Odpowiednie do zastosowania

Ściana tylna z otwieraniem

jako rozściełacz

hydraulicznym

■ Wytrzymałe zamknięcia ściany

Hydrauliczna ściana tylna otwiera się cał-

tylnej

kowicie przed przechyleniem lub w jego
trakcie i pozostaje otwarta podczas opróż-

■ Odpowiedni wybór dla każdego

niania. Wariant ściany tylnej S6 zamyka się

użytkownika: optymalnie dopa-

szczelnie hydraulicznie bez dodatkowego

sowana paleta produktów

zamknięcia.

Osprzęt do ścian tylnych
■ Zasuwa zboża z zamknięciami kne-

Możliwość rozszerzenia zastosowania

blowymi

■ Urządzenie dozujące

■ Gumowa uszczelka

■ Zamknięcia kneblowe

■ Podwójny przegub

Bezpieczne zamknięcie i idealne dozowanie dzięki
zasuwie zboża.

Warianty ścian tylnych
OTWIERANIE
HYDRAULICZNE

WAHLIWE OTWIERANIE
P

K

S1/S4

SZ

P

S2/S5

K

S2

ALUMINIOWA
POJEMNOŚCIOWA

S4/S5/S6

G12

S6 również ze zdalnym
sterowaniem

ŚCIANA TYLNA
ukośna

prosta

OTWIERA

ZAMKNIĘCIE

wychylne zawieszenie

hydrauliczny

do wyboru oba warianty

na zewnątrz

S1

S6 (bez zamknięcia)

S4

kleszcze

leży wewnątrz

S2

S5

kieł

G12 z drzwiami skrzydłowymi 1/2 i 1/2
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Elementy dobudowane i osprzęt
RZĘT
SP

wości

Każdą wywrotkę siodłową MEILLER można

O

Indywidualne rozszerzenia — dla każdego użytkownika odpowiedni pojazd

ności codziennej pracy. Program sięga od
drabin, przez różne możliwości ładowania,

yc

t

zwiększenie bezpieczeństwa i praktycz-

prak

wania. Celem oferowanego osprzętu jest

ci

dostosować do indywidualnego zastoso-

zn e właś

do systemów kamer.

Systemy plandek MEILLER

Systemy plandek MEILLER są
dostępne jako plandeki przesuwne
i rolowane.

Zakrywanie transportowanego materiału:
oszczędność paliwa i ochrona ładunku.
W przypadku wersji elektrycznej z komfortową obsługą za pomocą zdalnego sterowania MEILLER i.s.a.r.-control. Systemy
plandek MEILLER są optymalnie dopasowane do kolebek MEILLER. Kompletne
rozwiązanie z jednej ręki — wyjątkowe
zalety.
■ Plandeka przesuwna ręczna lub elektryczna, z przelotową szyną (odporną
na burze), z dachem ochronnym plandeki lub bez niego
■ Boczna plandeka rolowana z opatentowanym zamknięciem błyskawicznym

Oświetlenie w technologii LED

Szybkie i bezpieczne
wchodzenie na pojazd

Oświetlenie MEILLER w technologii LED

■ Drabina stalowa, składana, z ergono-

zapewnia większe bezpieczeństwo na

micznym szybkozamykaczem (zgodna

drodze i dłuższą żywotność.

z UVV)

■ Oświetlenie tylne LED ze zintegrowanym trójkątnym światłem odblaskowym
■ Reflektory robocze LED
■ Boczne lampy konturowe LED
■ Lampy obrysowe i gabarytowe
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Większe bezpieczeństwo ruchu i dłuższa żywotność
dzięki oświetleniu MEILLER w technologii LED.

Zdalne sterowanie MEILLER
i.s.a.r.-control
zapewnia pełną kontrolę: przechylanie jest

Dalsze praktyczne
akcesoria ułatwiają
codzienną pracę:

możliwe z bezpiecznej odległości, z miej-

■ System kamer

sca o najlepszej widoczności. Obsługa

■ Pakiet zwiększający widoczność

jest jeszcze łatwiejsza dzięki wstępnie

■ Ostrzeżenie przed przechyleniem

zaprogramowanym procedurom sterowa-

■ Stanowisko obsługi

nia nadążnego.

■ Skrzynka narzędziowa

Zdalne sterowanie MEILLER i.s.a.r.-control

■ Błotnik
■ Zawieszenie węża
■ Przydatne akcesoria, jak gaśnica,

Zawsze szybkie i bezpieczne obsługiwanie procesów
przy użyciu zdalnego sterowania i.s.a.r.-control.

uchwyt łopaty i miotły, kliny pod

Osprzęt do podwozia
Możliwość rozszerzenia zastosowania:
■ Koła zapasowe

koła i uchwyty, gniazdo wtykowe
■ Sprzęg holowniczy
■ Wspornik teleskopowy
■ i wiele więcej

■ Uchwyt koła zapasowego pod
podwoziem
■ Błotniki z tworzywa sztucznego lub aluminium z przykręcanymi mocowaniami
Stabilne mocowania błotników są nieodzowne
podczas zastosowania na budowie.

Dostępne są dwa różne przebiegi programów:
1. Wychylanie: złożenie do góry zabezpieczenia przeciwnajazdowego, otwarcie plandeki, otwarcie ściany tylnej, przechylenie
2. Opuszczenie i przygotowanie do jazdy:
opuszczenie, zamknięcie ściany tylnej, zamknięcie plandeki,
opuszczenie zabezpieczenia przeciwnajazdowego
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System wspomagający kierowcę
Sterowanie i nadzorowanie wywrotki siodłowej

System wspomagający MEILLER zapewnia bezpieczeństwo i komfort. W kabinie
kierowcy, przy module SmartBoard® lub
z poziomu telefonu komórkowego —
liczne funkcje naczepy siodłowej można

Optymalizacja opłacalności
Sterowanie i monitorowanie wywrotki siodłowej MEILLER jest możliwe przy użyciu
systemu wspomagającego MEILLER.

obsługiwać z bezpiecznej odległości.

Bezpieczeństwo

Dodatkowym atutem jest optymalizacja

System ostrzega w przypadku:

ekonomicznego zastosowania, ponieważ

■ zbyt dużego nacisku na oś

wszystkie istotne dane robocze są teraz

■ zbyt stromego pochylenia kolebki

dostępne w czasie rzeczywistym.

t

wości
zne wł

aś

■ Wskazanie łącznego nacisku na wszystkie osie oraz poszczególne osie w t
■ Wskazanie kąta pochylenia kolebki
■ Wskazanie informacji o wywrotce siodłowej
■ Wskazanie komunikatów o błędach

Funkcje
Komfortowe sterowanie wieloma funk-

Szybka pomoc przez odczytanie protokołu

cjami:

błędów, który można bezpośrednio wysłać

■ Podnoszenie i obniżanie osi podnoszo-

Analiza

ci

O

prak

yc

Bieżące informacje o stanie pojazdu:

Diagnostyka

pocztą elektroniczną.

RZĘT
SP

Wskaźniki

Optymalizacja zastosowania parku maszyn
przez analizę wszystkich istotnych danych
eksploatacyjnych.

nej
■ Włączanie i wyłączanie wspomagania
ruszania
■ Podnoszenie i obniżanie podwozia za
pomocą zawieszenia pneumatycznego
■ Regulowanie poziomu jazdy
■ Ustawianie ciśnienia hamowania
hamulca rozściełacza

Opcje
■ Blokowanie i odblokowanie osi kierowanej
■ Wskazanie ciśnienia i temperatury
opon, ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
■ Ostrzeżenie o zużyciu okładzin hamulcowych
■ System kontroli ciśnienia w oponach
z automatycznym systemem napełniania opon przy spadku ciśnienia

System wspomagania MEILLER —
praktyczne wsparcie w codziennej
pracy.

14 | meiller.com

Szybki i łatwy dostęp

SmartBoard®

Dostęp do systemu wspomagania MEILLER

Sterowanie wywrotką siodłową MEILLER

z bezpiecznej odległości:

jest możliwe przy użyciu zamontowanego
z boku modułu SmartBoard®. Oprócz

■ z modułu SmartBoard®

wyświetlania wielu stanów roboczych

■ z telefonu komórkowego
(Android OS od wersji 4.1 Jelly Bean)
Przejrzysty interfejs użytkownika zapewniają szybki dostęp do wszystkich informa-

umożliwia on obsługę hamulca rozściełacza, osi podnoszonej i wspomagania
ruszania.

cji i funkcji.

MEILLER SmartBoard®

Wyświetlanie danych
eksploatacyjnych
Wyświetlanie alarmu
pochylenia
Wyświetlanie komunikatów
o błędach

Regulowanie poziomu
jazdy

Podnoszenie i obniżanie
podwozia

Podnoszenie i obniżanie osi
podnoszonej

Włączanie i wyłączanie wspomagania ruszania

Wyświetlanie

Ustawianie ciśnienia hamowania hamulca rozściełacza

nacisku na osie
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Izolacja termiczna do budowy dróg
Całkowicie zintegrowane rozwiązanie o najwyższym komforcie obsługi

Niezmiennie wysokie temperatury
przy podawaniu asfaltu do rozściełacza
drogowego. Izolacja termiczna MEILLER
zapobiega wychłodzeniu mieszanego
materiału. Pełna kontrola: miernik temperatury wskazuje aktualne wartości w czasie
rzeczywistym, opcjonalnie z aplikacją lub
systemem telematycznym GPS.

Spełnia wymogi ministerstwa budownictwa: wywrotka
siodłowa MEILLER z izolacją termiczną do budowy dróg.
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Izolacja termiczna MEILLER — bezpieczna izolacja
MEILLER stosuje wytrzymały, odporny na

kondensacyjnej. W celu zapewnienia izo-

wodę materiał izolacyjny (80 mm) w połą-

lacji od góry, zabudowę zakrywa plandeka

czeniu z dwuwarstwowymi powłokami ze

termiczna MEILLER — w przypadku wersji

stali szlachetnej. Są osadzone na ścianach

elektrycznej obsługiwana za pomocą zdal-

bocznych, ścianie czołowej, dennej i tylnej.

nego sterowania. Montaż uchwytu koła

Izolacje termiczne MEILLER oddychają:

zapasowego i drabinki na ścianie czołowej

gwarancja wysychania możliwej wody

możliwe bez ograniczeń.

Precyzyjne urządzenie
pomiarowe
Niezawodna technika pomiarowa
monitoruje temperaturę w czterech
punktach pomiaru. Możliwość wyboru
opcji wyświetlania i przesyłu danych:
■ Przygotowanie do urządzenia
pomiarowego
■ Przygotowanie do urządzenia
pomiarowego z kablem i 4 czujnikami (bez urządzenia wskazującego)
■ Wskazanie temperatury

Firma MEILLER zapewnia stale wysokie temperatury mieszanego asfaltu podczas transportu.

i interfejs szeregowy
■ Wskazanie temperatury z mobilną
drukarką Bluetooth i interfejs
szeregowy
■ Wskazanie temperatury w aplikacji
Thermo App

Certyfikat produkcji
MEILLER wg dyrektywy
DIN 70001
Standardowo gwarantowane jest

Prosta konserwacja
W przypadku uszkodzeń izolację można
łatwo wymieniać panelami. Obniża to
koszty napraw i umożliwia szybką realizację. Dostęp do czujników można uzyskać
łatwo za pośrednictwem jednego miejsca
dostępowego.

zachowanie ustawowych przepisów
dotyczących zwiększenia jakości
układania asfaltu. Firma MEILLER
prowadzi dowody obliczeniowe we

Pomiar każdej minuty: protokół transportowy
monitoruje jakość każdego ładunku.

współpracy z instytutem badawczym
ds. ochrony przed wysoką temperaturą (Forschungsinstitut für Wärmeschutz — FIW).

Zalety
■ Bezpieczna izolacja termiczna
transportowanego materiału —
bez mostków cieplnych
■ Brak ryzyka uszkodzenia
materiału sypkiego dzięki
wytrzymałemu wykonaniu
odpornemu na temperaturę
■ Miernik temperatury o dużym
zakresie funkcji
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Przedsiębiorstwo MEILLER
Innowacyjność wynikająca ze 160 lat tradycji

łańcuch procesu powstawania produktów,
jakości.

do gospodarki budowlanej i gospodarki
odpadami. Nasze zobowiązanie: realizo-

Ef

aby stale poprawiać nasze podejście do

produktów i systemowych rozwiązań

fi c

wanie dostosowanych do potrzeb rynku
innowacji przez wdrażanie najlepszych

y Sol i di

QS
ES

ety

klientów. Systematycznie optymalizujemy

l it

ty

stawą niezwykłego zadowolenia naszych

MEILLER jest synonimem innowacyjnych

af

wyróżniają nasze produkty i są pod-

Przedsiębiorstwo

Qua

Pierwszoklasowa jakość i niezawodność

iency S

rozwiązań technicznych — ze zmotywowanymi pracownikami, najnowocześniejszymi procesami produkcji i wsparciem ze
strony dostawców.

Jakość produktu
MEILLER kładzie szczególny nacisk na
przykładną jakość produktów i wyróżniające się utrzymanie wartości. Dlatego też
wszystkie komponenty są dostosowane do
Pracownice i pracownicy firmy MEILLER
gwarantują wysoką jakość wszystkich produktów
MEILLER.

ciężkich warunków zastosowania i długiej
żywotności. Wyróżniają się dobrą obróbką,
niezawodnością i niewielką podatnością
na zużycie.

Szybki serwis
Doświadczone zespoły serwisowe
oferują know-how i kompetencję.
Nasz mobilny, zakładowy dział obsługi
klienta oraz rozsiane na całym świecie
punkty obsługi klienta są natychmiast
do dyspozycji, gdy konieczny jest
serwis.
U nas każdy klient jest wyróżniony.
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Części zamienne
Wysoka dostępność i niezawodne dostawy

Zaufaj sprawdzonej jakości oryginalnych

części zamiennych pozwalają zminima-

części zamiennych MEILLER, które są opty-

lizować czasy przestojów. Dzięki dopra-

malnie dopasowane do każdego produktu

cowanej logistyce dostarczamy części

MEILLER.

zamienne szybko i do wskazanych miejsc
docelowych.

Pilnie potrzebne oryginalne części zamienne
MEILLER przybywają szybko do żądanego miejsca.

Liczne techniczne kamienie milowe i innowacje
firmy MEILLER po dziś dzień kształtują branże
budownictwa, przetwarzania odpadów i
przemysł pojazdów użytkowych na całym
świecie.
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MEILLER w pobliżu
Pełny serwis z jednej ręki

Obecność na całym świecie
Lokalizacje / biura sprzedaży MEILLER

Najbliższy zakład firmy MEILLER znajduje się w Twojej
okolicy. Znajdź najbliższe warsztaty serwisowe,
używając wyszukiwania online pod adresem
meiller.com/pl/serwis

1702_Pl-791-0321
Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone.
Na ilustracjach mogą być przedstawione opcje wyposażenia specjalnego.

Warsztaty serwisowe

