
ODPAD - MALÉ KOŠE
Nadstavba SEKO 3 slúži prevažne na zvoz komunálneho odpadu z 
malých smetných košov v parkoch a peších zónach či sídliskách, 
kde nie je  možný vstup s veľkou technikou. Za základ tohto 
vozidla je možné použiť štandardné sklápače Piaggio QUARGO, 
PORTER alebo MAXXI, na ktorý sa jednoduchým spôsobom 
upevňuje nadstavba na zvoz rôznorodého odpadu. Výhodou 
takéhoto riešenia je, že v prípade potreby prepravy iného druhu 
nákladu (sypký materiál, palety, krabice) je možné nadstavbu jed-
noducho demontovať (približne 10 - 15 min) a využívať vozidlo 
ako klasický sklápač. Takéto dvojité využitie určite zvyšuje 
úžitkovú hodnotu vozidla.
Prevedenie: hliníková konštrukcia z profilov 20 x 60 mm a 2 mm 
hliníkového plechu.
Ovládanie zdvíhania (vyprázdnenie) nadstavby je umiestnené v 
kabíne vozidla. Maximálny uhol vyklápania korby je 45°.QUARGO

ODPAD OTVÁRANIE OTVÁRANIE UPEVNENIE

dĺžka D mm
šírka S mm
výška V mm
rozmery nád.
objem nád.

užitočná hm.
užitočná hm.*

* - užitočná hmotnosť sklápača
celková hm.

TYP VOZIDLA: QUARGO PORTER MAXXI
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2050

3690
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3,2 3,2 4,8

780 kg
1500 kg

1950 x 1300

760 kg
1550 kg

1075 kg
680 kg 660 kg 950 kg

2200 kg

V základnom prevedení je na každej strane nadstavby jeden 
bočný otvor (MAXXI - 2 otvory - smer otvárania dozadu).

Nadstavba MAXXI je k dispozícií aj v prevedení na separovaný 
zber - vnútorne rozdelená  a upravená na 4 samostatné 
oddelenia (4 vhadzovacie a 4 vysýpacie otvory). Nadstavbu na 
MAXXI je možné vybaviť hydraulickým vysýpačom smetných 
košov, čím sa vozidlo dá využiť na zvoz komunálneho odpadu.

Po odistení zadných výklopných dverí sa odpad vyklápa za 
vozidlo cez zadné dvere.

KOMUNÁLNE NADSTAVBY:

QUARGO
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