
 

 

 
 

ROTOPRESS XL Dane techniczne ROTOPRESS 
 
 

Rozwiązanie dla transportu 

 

ROTOPRESS XL to oferta FAUN w zakresie sprawnego transportu 

odpadów i surowców wtórnych. 

 
ROTOPRESS XL jako model z załadunkiem przednim stanowi 

korzystną cenowo alternatywę w transporcie na dalekich 

dystansach do zakładów przetwarzania odpadów. Do 

wyboru są różne warianty napędu, zależnie od tego, jakie 

źródła energii znajdują się w miejscu startu i miejscu 

docelowym: Napęd całkowicie autonomiczny ze 

zintegrowanym silnikiem wysokoprężnym. Alternatywnie 

z szybkim sprzęgiem hydraulicznym, jeżeli do dyspozycji są 

agregaty stacjonarne lub ciągniki przystosowane do 

współpracy ze sprzętem do zbiórki odpadów. Lub napęd 

elektryczny, jeżeli istnieją odpowiednie przyłącza 

elektryczne. 

 
Zebrane surowce wtórne przenoszone są za pomocą 

przenośnika taśmowego lub leju zasypowego do skrzyni 

zasypowej, w której następuje ich samoczynne rozdzielenie 

i, w miarę potrzeby, powtórna kompresja. Płyny zostają 

przy tym równomiernie rozprowadzone i nie następuje ich 

wyciskanie – nic nie  kapie i wydobywa się mniej zapachów. 

Dzięki ładowności wynoszącej 41 m³ oraz wydajnemu, 

higienicznemu i przyjaznemu dla środowiska działaniu 

ROTOPRESS XL stanowi znakomite rozwiązanie dla 

transportu na dalekie dystanse w  sektorze selektywnej 

zbiórki i wywozu odpadów.

 

Korzyści 

 

• Zbiórka i transport – mobilny i elastyczny w działaniu 

• Nie wymaga konserwacji i jest maksymalnie niezawodny 

• Przyjazny dla środowiska, higieniczny i bezpieczny 

• Atrakcyjny dla transportu odpadów z gospodarstwa 

domowego, bioodpadów i frakcji lekkiej 

• Mobilna stacja opróżniania pojemników 

• Może być używany także przy temperaturach minusowych 
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W jaki sposób to może 
być EKO? 

ŚMIECIARKI 

 

Razem z FAUN oszczędzać  żywy pieniądz 

i jednocześnie chronić środowisko 

 

Z FAUN macie wybór. Przy użyciu opcji ECOPOWER mogą 

Państwo określić, w jakim stopniu chcą Państwo 

zoptymalizować swoją flotę śmieciarek pod względem 

redukcji zużycia paliwa, emisji drobnych pyłów, tlenków 

azotu oraz hałasu i CO2 

Wybierając nasze inteligentne Systemy E-POWER (zespół 

akumulatorowy układu elektrycznego zabudowy 

i podnośnika) oraz DUALPOWER (napęd hybrydowy 

 
złożony z silnika wysokoprężnego i elektrycznego) stawiają 

Państwo na innowacyjne i inteligentne  rozwiązania eko, 

które przynoszą korzyści pod względem ekonomicznym 

i ekologicznym. Poza uzyskaniem konkretnych korzyści, jak 

na przykład przeciętnie o 33 % mniejsze zużycie paliwa 

i niższa emisja CO2, dzięki opcji DUALPOWER mogą 

Państwo obniżyć poziom hałasu z zazwyczaj 106 dB(A) aż 

do 90 dB(A). 

 
Te wartości najlepiej służą temu, aby oprócz wymienionych 

korzyści materialnych poprawić również wizerunek firmy 

w środowisku komunalnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartości rzeczywiste mogą odbiegać od powyższych, zależnie od warunków użycia. 
(1) Różne nośniki energii do ładowania akumulatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) włącznie z ramą pomocniczą (zgodnie z DIN 70020) 
(2)  Wartości mogą odbiegać, zależnie od marki podwozia i wyposażenia specjalnego wartości 
(3) Wymiar od środka ostatnie osi tylnej do tylnej krawędzi odwłoka, wartości mogą odbiegać w zależności od typu podwozia. 
(4)  Jeżeli na podwoziu i zabudowie montowany jest układ zasypowy, wyposażenie specjalne lub inny osprzęt, powoduje to 
zmniejszenie dopuszczalnego udźwigu użytecznego. Wartości możliwego do uzyskania udźwigu użytecznego mogą odbiegać w 
zależności od rodzaju materiałów i podwozia 
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ZABUDOWA 514 516 518 520 522 525 XL 

Pojemność zabudowy [m3] 14 16 18 20 22 25 41 

Ciężar ok. [kg]  (1)
 4.650 4.800 5.100 5.270 5.430 6.000 8.100 

Długość (L) ok. [mm] 4.705 5.280 5.880 6.410 7.010 7.360 13.400  
(lej zasypowy) 

Szarokość (B) ok.  [mm] 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 

Wysokość (H) ok. [mm] (1)
 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.500 

 

BEISPIEL GESAMTFAHRZEUG 
(2)

 
 

Höhe, unbeladen ca. bei 1.000 mm   RH 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 3.850 (RH=1440) 

Höhe in Entleerstellung ca. [mm] 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5.150 (Trichter) 

Gesamtlänge ohne Schüttung ca.  [mm] 6.710 7.280 7.880 8.410 9.010 9.360 15.850 (Trichter) 

Überhang (LH) (3) [mm] 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 3.000 (Trichter) 

Gewicht ca. [kg] 11.150 12.300 13.100 13.270 13.430 15.500 20.200 

Nutzlast (4) ca. [kg] 6.850 5.700 12.900 12.730 12.570 16.500 19.800 

 

 

OPCJE ECOPOWER 

Podnośnik Zabu-

dowa 

Podwo-

zie 

Oszczędność 

paliwa 

Ograniczenie 

emisji hałasu 

Ograniczenie 

emisji CO2 

 

E-POWER 
 

Akumulator Plug-in 
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ø 5 - 20 % (1)
 

 

DUALPOWER 
Napęd hybrydowy złożony z silnika 

wysokoprężnego i elektrycznego 
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ZALECENIA DOT. PODWOZIA 
(2)

 
      

Ciągnik 

Dopuszczalny ciężar całkowity [t] 18 18 26 26 26 32 40 

Ciężar ok. [kg] (1)
 6.500 7.500 8.000 8.000 8.000 9.500 5.100 

Rozstaw kół dla standardowej kabiny 
kierowcy (R) ok. [mm] 

3.600 4.200 
3.600/ 
1.350 

3.900/ 
1.350 

4.500/ 
1.350 

3.650/1.450/ 
1.350 

6.000/1.310/ 
1.310 

Nawis ramy (J) [mm] 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

PRZYKŁADOWO CAŁY POJAZD 
(2)

 
       

Wysokość, bez ładunku ok., przy wysokości 
ramy 1.000 mm 3.370 

 
3.370 

 
3.370 

 
3.850 (RH=1440) 

Wysokość w ustawieniu opróżnianie ok. [mm]
(5)

 4.200  4.200  4.200  5.150 (lej zasypowy) 

Długość całkowita ok., bez układu zasypowego 
[mm] 

6.710  7.880  9.010  15.850 (lej zasypowy) 

Nawis (LH) [mm] (3) 1.630  1.630  1.630  3.000 (lej zasypowy) 

Ciężar ok. [kg] 11.150  13.100  13.430  20.200 

Udźwig użyteczny ok. [kg] (4) 6.850  12.900  12.570  19.800 
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ROTOPRESS   – 
czysty obrót 

 
 
 
 
 

Ekonomiczny w dalekiej perspektywie 

 

ROTOPRESS, gdy chodzi o ekonomiczność, wytrzyma każde 

porównanie. Przemyślana metoda bębna obrotowego czyni  

ROTOPRESS najbardziej ekonomiczną śmieciarką do wywozu 

odpadów z gospodarstwa domowego i podobnych do 

domowych odpadów gospodarczych – także z zakładów 

wielozmianowych. 

Faktyczne koszty eksploatacji ROTOPRESS przy podobnej 

zdolności załadowczej kształtują się korzystniej niż 

w przypadku wszystkich innych konceptów pojazdów do 

zbiórki odpadów. 

 
Dzięki odpowiednim wymiarom układu zasypowego 

ROTOPRESS może opróżniać wszystkie pojemniki od 60 l 

do pojemników MGB 1.100 l. Mocna strona ROTOPRESS 

to w szczególności wywóz bioodpadów, które w bębnie 

obrotowym zostają natychmiast zhomogenizowane. 

 

 
Świetnie pasuje do krajobrazu miejskiego 

 

Atrakcyjny design powoduje, że ROTOPRESS znakomicie 

wpasowuje się w krajobraz miejski. Nawet po wieloletnim 

używaniu pojazd nadal dobrze wygląda i pod względem 

technicznym jest bez zarzutu. Nic dziwnego, że jego wartość 

odsprzedażowa jest tak wysoka. 

Nasze mocne strony – dialog z klientem 

 

Dzięki wymianie informacji z naszymi klientami z całego 

świata powstają "szyte na miarę" pojazdy przeznaczone do 

wszelkiego rodzaju zadań związanych ze zbiórką odpadów. 

Niezależnie od planowanego przedsięwzięcia: w naszym 

szerokim asortymencie różnych pojazdów do wywozu 

odpadów razem z FAUN znajdą Państwo zawsze odpowiednie 

dla siebie, a przy tym ekonomiczne rozwiązanie. 

 
Nasi klienci cenią szczególnie obszerny serwis 

posprzedażowy: oryginalne części zamienne otrzymają 

Państwo bezpośrednio z naszego serwisu części zamiennych 

w ciągu 24 godzin. Ponadto do każdego pojazdu mają Państwo 

do dyspozycji indywidualny katalog online-ET. 

 

W ramach usług serwisowych FAUN otrzymają Państwo 
dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę finansowania parku 
maszynowego: niezależnie od tego, czy w ramach umowy 
wynajmu czy leasingu. Wszystko uzyskają Państwo 
bezpośrednio od producenta. Rozległy serwis FAUN obejmuje 
również regularną konserwację i przeglądy. 

Bęben obrotowy  

– nie wymaga konserwacji, jest łatwy w obsłudze 

 

W ROTOPRESS tylko bęben obrotowy jest w ciągłym ruchu. 

Prowadzi to do obniżenia kosztów konserwacji i napraw, także 

w zakładzie wielozmianowym. To m.in. powoduje, 

że ROTOPRESS pod względem utrzymania należy 

do najbardziej ekonomicznych pojazdów. 2 

 
Inne zalety bębna obrotowego to: lekkie, bezresztkowe opróżnianie  
pojemników, także w przypadku mocno wodnistych frakcji, 1 

łatwa w konserwacji prasa ślimakowa, perfekcyjna szczelność, 
brak resztek, brak zapachów. Wydajny, higieniczny, zwrotny dzięki                                                                                    

krótkiemu nawisowi oraz przyjazny dla środowiska (spełnia 

warunki RAL UZ 59) – dzięki temu ROTOPRESS stanowi 

optymalne rozwiązanie dla różnorodnych zadań związanych               

z usuwaniem odpadów.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9 

Zoptymalizowany system kompresji frakcji odpadów 

– optymalnie zagęszczać  i oszczędzać                                                                                                                                                                         

Kierowca w prosty sposób wybiera frakcję, która ma być                                                                                                                                
 

załadowana. Zawór proporcjonalny ograniczenia nacisku 

zostaje nastawiony na wartość nacisku  optymalną dla wybranej 

frakcji. Obrót bębna zostaje automatycznie zatrzymany, gdy 

tylko zostaje przekroczona maksymalna wartość nacisku.
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Faworyt w zakresie bioodpadów 
Łatwiejsze opróżnianie 

pojemników 
Sprytny obrót Szczelność Uproszczona wymiana Łatwa obsługa Mało elementów ruchomych Wzmocniony układ hydrauliczny 

Stworzona na miarę rama 

pomocnicza 
Zwrotność 

Więcej ładować – mniej 

tankować 
SYSTEM KONTROLI FAUN (FCS) 

 

Dzięki zastosowaniu metody bębna 
obrotowego ROTOPRESS to idealny pojazd 
do zbiórki bioodpadów. Organiczne surowce 
wtórne zostają lekko zmieszane i w ten 
sposób już w trakcie zbiórki znakomicie 
zhomogenizowane – płyn zostaje 
natychmiast wmieszany. Dzięki stałej 
cyrkulacji odpady są napowietrzane i dzięki 
temu zostaje ograniczone powstawanie 
obszarów beztlenowych, które są źródłem 
nieprzyjemnych zapachów 

Pojemnik jest opróżniany poprzez zmianę 
kierunku obrotów bębna. Przy tym 
następuje samooczyszczanie się bębna, bez 
pozostawania resztek – odpada 
kosztogenne czyszczenie trudnodostępnych 
miejsc, nie rozwija się korozja i nie tworzą 
się zbędne gniazda odoru. 

Czysta sprawa: Odpady są stale 
wprowadzane w ruch cyrkulacyjny, są przy 
tym rozdrabniane i przenoszone przez dwa 
przenośniki owe do tyłu. W zwężającym się 
ślimaku prasującym odpady zostają 
ostatecznie sprasowane. 

Szczelny aż po najmniejszą szczelinę: 
Pojemnik zasypowy ROTOPRESS jest tak 
skonstruowany, aby woda (przy bioodpadach), pył 
i popiół nie mogły wydostawać się na zewnątrz. 
Przecieki powstające na postoju są wyłapywane 
przez opcjonalnie mocowany na odwłoku zbiornik 
na brudną wodę. 

Skręcać zamiast spawać – Patent FAUN 
jako środek zaradczy na drogie naprawy: 
ścieralne płyty ochronne prasy śrubowej po 
wielu latach użytkowania można łatwo 
wymienić. To przyczynia się do obniżenie 
kosztów eksploatacji oraz oszczędności 
pieniędzy i czasu przy każdej okresowej 
konserwacji. 

Prosta i bezpieczna obsługa 
-    Start prasy 
-    Zatrzymanie prasy 
-   Wyłącznik awaryjny 
-   Dzwonek 
-   Przełącznik zał-wył reflektora    

roboczego 
 

W ROTOPRESS ruchomy jest tylko bęben 
obrotowy. Mniej ruchomych części – 
oznacza mniej konserwacji i napraw. 
 

ROTOPRESS posiada wzmocniony silnik 
hydrauliczny, co przyczynia się do większej 
szczelności. 

Zaprojektowana na miarę rama 
pomocnicza ROTOPRESS umożliwia 
nieskomplikowany montaż bębna na 
odnośnym podwoziu. 

Oferujemy zabudowy o wielkości od 10 do 
41 m3 oraz różne podwozia: z ROTOPRESS 
posiadają Państwo sprzęt do każdego 
zastosowania. Dzięki wyjątkowo 
krótkiemu nawisowi pojazd zawsze 
zaskakuje swoją zwrotnością i przekonuje 
wzorowym rozłożeniem nacisku na osie 
przy każdym stanie załadowania. 

Ważna zaleta: ROTOPRESS waży 800 kg 
mniej niż pojazd tej samej pojemności 
wyposażony w płyty prasujące. W ten 
sposób zwiększa się możliwość załadunku, 
natomiast zużycie paliwa oraz emisja CO2 – 

zmniejszają się. 

ROTOPRESS jest wyposażony w SYSTEM 
KONTROLI  FAUN (FCS), który poprzez 
układ sterowania wykorzystujący 
magistralę CAN szeroki wachlarz funkcji 
oraz maksymalną niezawodność.  

 
   

          
 


