От 1977 Emilcamion се занимава с разработването и оборудването на индустриални превозни
средства.
Благодарение на постоянния ръст и на инвестициите в изследвания и разработки през
последните три десетилетия, Emilcamion неколкократно е налагала революционни промени
в сектора на самосвалите, регистрирайки важни патенти и иновативни решения, които днес
представляват най-високите стандарти в сектора.
Днес Emilcamion е безспорен лидер на италианския и на европейския пазар, с мрежа от около
120 сервизни центъра и точки на дистрибуция.
Emilcamion си партнира с най-големите световни конструктори на двигатели,
като Волво, Мерцедес-Бенц, Рено, Ивеко, Даф, Скания, Ман и Астра.

S5 EVO

Bulgarian version

Самосвалният кош S5 от години представлява максимално изражение на техниката и дизайна в международната панорама на
обемните кошове. Днес във версията EVO той е станал удивителен. Новият дизайн и новите технически решения ни позволиха да
го олекотим и да го усилим. Освен това създадохме нови екстри и функционалности, като системата за затваряне с херметично
уплътняване, и сгъваемо удължение за разтоварване.

M5 - S5

TRIPOST

Самосвалните каросерии S5 и M5 са изпълнени с един преден хидравличен повдигащ цилиндъ; шасито
е изпълнено според изискванията на конструкторските фирми със задна кръстачка за усилване и
самосвална система с въртяща се задна конзола, разширена за подобряване на стабилността при накланяне.
Хидравличната система позволява накланянето и отварянето на капака от кабината.

TRIPOST представлява едновременно заден кош и тристранно разтоварваща каросерия; един преден
хидравличен повдигащ цилиндър, подвижен в три посоки, и 2 изпълнителни задни цилиндъра, които влизат в
действие единствено при странично разтоварване, предоставяйки на TRIPOST тези предимства.  

T5

P6

Тристранно разтоварващият самосвален кош с повдигане отдолу винаги е бил най-гъвкавото решение,
поръчвано и използвано от строителни фирми за транспорт и извозване на материали от изкопи.
Точно заради възможностите си за многообразна употреба при всички работни задачи, тристранният
самосвал е един от референтните продукти на Emilcamion. В този контекст искахме да инвестираме в нови
конструктивни решения, целейки да запазим работната надеждност, но постигайки важни цели по отношение
на олекотяване и нови функционални характеристики.

Самосвалът за задно изсипване P6 се ражда от нуждата на клиентите за самосвал за изсипване назад с преден
цилиндър (поради ниския център на тежестта) с право дъно на каросерията за позволяване на максималното
използване на ширината. P6 използва технологията на S5 (същото шаси и система за изсипване) и вътрешните
размери на T5 от версията със заден капак, отварящ се настрани (като книга). P6 е разработен за да може
да се изпълнява като сглобка, с дъно, стени и капаци, които да могат да се демонтират. Това позволява
ограничаването на транспортните разходи за вътрешния и за външните пазари.

EMILCAMION srl • via dell’Industria 1 - 40050 Argelato, Bologna • ИТАЛИЯ
Телефон +39 051 6633911 Факс +39 051 6633922

Тази презентация е на вашия език. Евентуалната кореспонденция е
желателно да бъде на английски език. Благодарим за разбирането!

export@emilcamion.it

www.emilcamion.it

