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Uzmanlık

Aebi Schmidt Deutschland GmbH, şehirsel 

teknoloji konusunda öncüler arasındadır. 

Neredeyse 100 yıl önce, bugün dünyanın her 

yerinde, her türlü hava koşullarında ve tüm 

trafik alanlarında güvenliği garanti eden bu 

şirket için temeller atılmıştır.  Dünyanın her 

yerinde insanlar Schmidt’in araçlarına ve 

becerilerine güvenirler.

2007’den itibaren Aebi Schmidt Grup 

bünyesinde olan Schmidt, kendini, trafik 

alanlarının temizliği, boşaltımı ve bakımı 

hususlarında yenilikçi çözümler sunan öncü 

bir sistem sağlayıcı olarak görür. Ürünlerimiz 

ataçmanlı ve demonte ekipmanlardan özel 

amaçlı araçlara, lojistik gibi tüm ilişkili 

servislere kadar çeşitlilik gösterir.

Servis sağlayıcı partnerlerimizin ve aynı 

zamanda ihtiyaç duyulduğu her anda ve her 

yerde yedek parça teslimi yapabilecek gelişmiş 

lojistik servislerinin yoğun desteğiyle garanti 

ederiz ki, müşterilerimizin her zaman 

yanındayız. 

Almanya’da Üretim  

Süpürme araçlarımız “Made in 

Germany” ("Almanya’da Üretilmiştir”) etiketi 

taşır. Swingo+ serilerindeki tüm araçlar  ST. 

Blasien’deki fabrikada üretilmiştir. Schmidt, 

Almanya üretim bölgesine oldukça bağlıdır ve 

devamlı olarak fabrikalarına modernize 

edilmesi ve genişlemesi hususlarında – bu 

nedenle aynı zamanda ürünlerinin kalitesine 

de - yatırım yapmıştır.  

Çalışanlarımız arkamızdadır. Güvenin, bir 

şirketin tüm alanlarındaki kalite ve 

performansa dayalı olduğunu bilir ve bunu 

her gün bizim adımızla kanıtlarlar.

Dünya çapında bir ün

Tüm dünyada mavi renkli Schmidt yazısı 

logosu geçer. Alman mühendislik 

uzmanlığıyla üretilmiş araçlar Asya, Güney 

Amerika veya Yakın Doğu’da olduğu gibi 

Avrupa’da da aynı şekilde mükemmel 

faaliyetler gösterir.  Bu dünya çapındaki 

tanınma bir güven işareti anlamına geldiği 

gibi aynı zamanda sürekli bir optimizasyonu 

da beraberinde getirir: Çünkü gelecek, 

beraberinde getirdiği yeni görevlerle, asla 

uzakta değildir. 

Schmidt – Prensip gereği üst düzey teknoloji

• Kompakt, ağır yükle dahil manevra edilebilir dizayn 

Yüksek hazne kapasitesi ve atık sahasına daha az gidip-

gelme.

• Çevre dostu teknoloji

Temiz motor teknolojisi (Euro 6), PM10 sertifikalı

• Uzun çalışma saatlerinde sürücü için maksimum 
konfor 

Modüler sistem, Swingo’yu istediğiniz gibi ayarlamanıza 

olanak verir.

Schmidt – Prensip gereği üst düzey teknoloji
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Schmidt Swingo – Güvenilir Teknoloji

Emniyet, dayanıklılık ve konfor yüksek 
kaliteyi sağlayan üç öğedir. Bu öğeleri 
garantilemek için Swingo serilerinde seçilmiş 
marka imalatçılarının en kaliteli bileşenleri ve 
parçaları kullanılmıştır. 

Tüm hava koşullarında uzun süreli kullanımı 
garanti edebilmek için etkili bir korozyon 
korumasına son derece önem veririz.

Tüm araç iskeleti, emiş nozulu ve tüm önemli 
metal bileşenler sıcak daldırma galvaniz kaplama 
işleminden geçmiştir. 

Ek olarak, hazne ve emiş fanı deniz suyuna 
dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır.

Hidrolik ve dizel tanklar ve yanal su tankları 
sağlam ve darbeye dayanıklı polietilenden 
yapılmıştır. 

Sıcak daldırma galvanizleme işleminden geçmiş, 
burulma sertliği yüksek çelik iskelet, Swingo 200
+ aracımızın yapısını oluşturur. Güvenli bir 
çalışma için; her gün ve her türlü hava 
koşulunda. 

Modüler dizayn sayesinde, Swingo serisi ilerde 
yapılacak geliştirme ve adaptasyonlara da son 
derece hazırlıklıdır.

• Korozyona karşı yüksek koruma

• Seçkin marka bileşenleri

• Yüksek dayanıklılık seviyesi

• Güvenli ve konforlu sürüş

• Basınçlı su sirkülasyon sistemi sayesinde geniş hareket 

alanı ve 5 tona kadar izin verilen ağırlık 
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Swingo 200+ için iki alternatif süspansiyon 
sistemi mevcuttur.

Hidropnömatik şasi süspansiyonu maksimum 
sürüş sağlar – sınıfında eşsizdir. Süspansiyon 
sistemi araca uygun bir biçimde uygulanır, 
tıpkı arabada olduğu gibi güvenli ve konforlu 
bir sürüş sağlar.

Mükemmel sürüş konforu ve dayanıklılık 
sağlayan, bakım gerektirmeyen mekanik şasi 
de alternatif olarak mevcuttur. 

Seçilebilir dört tekerden sürüş, Swingo 200+ 
için mükemmel dönüş kolaylığı ve son derece 
ufak dönüş çapı sağlar. Elde edilen 
mükemmel manevra kolaylığı, kentsel 
alanlardaki günlük süpürme işlemlerinde 
avantajları da beraberinde getirir.

Dört tekerden sürüş, dönme açısı sensörü 
vasıtasıyla görüntülenir – bu otomatik 
merkezleme sağlar, kolay kullanım ve 
güvenliği beraberinde getirir.

Swingo’da disk frenler önde olmak üzere 
hidrolik çift devreli fren sistemi bulunur. 
Son teknoloji ürünü sistem sürücüye 
mükemmel araç hakimiyeti sağlar. 

Ağır yük kapasiteli 14” lastikler kötü yol ve 
hava koşullarında yüksek güvenlik sağlar.

Ek olarak, 17.5” ebatında tekerlekler de 
opsiyonel olarak mevcuttur. Bunun 
sonucunda toplam izin verilen ağırlık 5 tona 
çıkar, taşıma kapasitesi 500 gr artar ve 
sonucunda daha fazla hareket alanı ve ağır 
atıklarda daha fazla güvenlik sağlanmış olur. 

Yüksek torklu Euro6 dizel motor, her türlü 
ulaşım ve süpürme işlemlerinde düzenli 
performansı sağlar. 

Schmidt Swingo – Güvenilir Teknoloji

Swingo 200+ aracının bir diğer önemli özelliği,  opsiyonel 

olarak indirilebilen şasidir, çok katlı otoparklar ve düşük 

tavanlı girişlerde kolaylık sağlar – şasi, düğmeye basılarak 

ortalama 70 mm indirilebilir. Ayrıca sistem kendini otomatik 

olarak düzeltir. 



Schmidt Swingo – Ergonomi & Konfor

Sürücü bölmesini tasarlarken, rahat çalışma 
ortamı sağlamak için konfor ve ergonomi baz 
alınmıştır. Sürücü bölmesi geniştir ve ses 
geçirmeyen titreşim söndürme sistemiyle 
tasarlanmıştır. Sürücü, sadece 72 desibel 
şiddetinde sesleri duyarak işine daha iyi bir 
şekilde odaklanabilir.  

Sıcaklık ve havalandırma sistemi çalışma 
sırasında mükemmel ısıyı sağlar. 

İdeal havalandırma:  Temiz hava yukardan 
çekilir ve filtrelenir. Sürücü bölmesi hava 
filtresi polen filtrelidir. Bu sayede hava şartları 
nasıl olursa olsun sürücü bölmesinde temiz, 
tozdan arındırılmış hava bulunur. Yüksek 
performanslı havalandırma sistemi, yüksek 
hava sıcaklıklarında dahi hoş ve serin bir 
çalışma atmosferi sağlar.

Tüm operatör ve kontrol öğeleri sürücünün 
etrafında ergonomik olarak ayarlanmıştır. 
Direksiyon mili, tüm trafik ve güvenlikle ilgili 
fonksiyonlara göre yapılmıştır. 

Gaz ve fren pedalındaki ergonomik olarak 
ayarlanmış bağlantı, hız sabitleyici ("cruise 
control") sistemi ve ayarlanabilir (boy ve eğim) 
direksiyon mili sürücünün işini kolaylaştırır. 

Mükemmel görüş, güvenliği arttırır.

• Ön cam, sürücü bölmesinin zeminine kadar uzanır.

• Sürücü zeminine entegre edilmiş gözlem camı, emiş nozulu ve disk 

fırçalarının net bir şekilde görülebilmesini sağlar.

• Maksimum ergonomi ve eşsiz ayarlama opsiyonlarıyla yeni 

Schmidt direksiyon mili, yüksek çalışma kolaylığı ve araca kolay ve 

rahat giriş-çıkış yapılabilmesini sağlar.

• Minimum çalışma ekipmanıyla donatılmış ince direksiyon mili ve 

geniş aynalar, sürücüye çalışma alanı ve etrafıyla ilgili mükemmel 

görüş alanı sağlar.  



Bu süpürme aracı, kapıdaki kontrol 
panellerinden, joystik ve düğmelerden 
kontrol edilir. Hız, sıcaklık, doluluk seviyesi, 
motor hızı ve çalışma durumu gibi en önemli 
bilgiler başüstü konsolunda hemen görülür 
durumdadır. 

Auto-Drive (Otomatik sürüş) en yeni 
opsiyondur. Ergonomik tasarım kumanda 
kolu, tüm süpürme fonksiyonlarının ve 
süpürme modunda sürüş komutlarının uygun 
bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. Tek elle 
sürüş ve süpürme – güvenlik, ergonomi ve 
rahat çalışma şartlarına ek olarak  – kompakt 
süpürme araçlarında eşsiz bir özelliktir. 

Teknisyen görüntü ekranında araca özel 
ayarlamalar yapabilir. 

Araçtaki teşhis sistemi saysesinde her türlü 
arıza kolay ve etkili bir biçimde tespit 
edilebilir. 

• Kolay erişilebilecek konumda operatör ve kontrol 
öğeleri

• İç kısmı havadar, geniş sürücü bölmesi ve tam boy ön 
koltuk

• Ergonomik, rahat ve süspansiyonlu koltuk, tercihe 

göre ayarlanabilir

• Çevre ve çalışma alanının mükemmel görüş açısı

• Hız Sabitleyici (Cruise Control)

• Boy ve eğimi ayarlanabilir direksiyon mili  

Schmidt Swingo – Ergonomi & Konfor
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Schmidt Swingo – Süpürme Teknolojisi

Schmidt Swingo 200+ her koşulda güvenilir 
sonuçlar veren, esnek bir şekilde 
ayarlanabilir bir süpürme sistemiyle 
donatılmıştır.

İki bağımsız süpürme sistemi mevcuttur: sabit 
iki fırçalı sistem ve çekmeli üç fırçalı sistem. 
Her iki sistem de Swingo’ya uygun bir şekilde 
adapte edilir. 

Ayrı olarak kontrol edilen disk fırçalarıyla iki 
fırçalı sistem, tüm süpürme koşullarında 
mutlak mobiliteyi garanti eder. 

Entegre tamponlu iki dayanıklı fırça kolu 2,900 
mm’ye kadar süpürme genişliği sağlar. 
Standartlar gereği fırçanın yere uyguladığı 
basınç sürücü bölmesindeki rotatif düğmeden 
hidrolik olarak ayarlanabilir.

İki adet dayanıklı süpürme kolu opsiyon olarak 
mevcuttur. Fırçalar ayrı olarak kontrol edilir, 
yukarı/aşağı, sol/sağ, ve yere uyguladığı basınç. 
Tüm bu özellikler iki fırça için de ayrı olarak 
ayarlanabilir.

Bu özellik güvenilir temizlik sonuçları ve fırça 
aşınmasının daha az olmasını sağlar. Fırçanın, 
yol şartları değiştiğinde dahi orjinal konumuna 
dönmesi için açısı otomatik olarak takip edilir. 

Fırçada yabani otların temizlenme işlemi için 
hidrolik olarak çalışan eğim fonksiyonları da 
aynı zamanda mevcuttur.

 Üçlü fırça sistemi ve öne takılan fırça kolu 2,600 
mm’ye kadar süpürme genişliği ve diğer birçok 
opsiyonu beraberinde getirir. 

Öne takılan fırçanın sağ ve sola ayarlanması iki 
seviyeli süpürme işleminde veya yabani otların 
temizlenmesi sırasında da mümkündür. Ön 
ataçman fırçanın tüm kontrolleri, yere uyguladığı 
basınç ayarı dahil, hidrolik olarak sağlanır.

Sürücü bölmesi altında bulunan süpürme ünitesi, 
atığın emiş nozuluna çekilmesini son derece etkili 
bir şekilde sağlar. İsteğe bağlı olarak yan fırçalar 
hidrolik olarak uzatılıp eğilebilir, bu da süpürme 
işlemleri sırasında zemine daha iyi bir şekilde 
uyum sağlanmasına yarar. 

• İkili fırça veya üçlü fırça sisteminden birini seçebilirsiniz
• Öne takılan üçüncü fırça, iki seviyede temizlik sağlar
• Dik köşelerde problemsiz süpürme
• Yabani ot temizliği mümkün

• Yüksek emiş performansı, yüksek çalışma hızına ve fazla 
miktarda kir ve atığın toplanabilmesine olanak verir.  
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Emiş nozulu çekmelidir, Frenlemeden 
kaynaklanan sarsıntıyı önler. Oval eklem tüm 
yönde hareketi sağlar, bu da yere, yerin 
durumuna ve sürekli süpürme performansına 
optimum adaptasyonu sağlamayı garanti eder

Swingo ikili fırça sistemi için alternatif iki emiş 
nozulu mevcuttur: Hidrolik olarak kontrol 
edilen atık kapakçığı bulunan basit bir emiş 
nozulu ve optimum hava akımıyla entegre 
edilmiş atık kapakçığıyla yeni yüksek 
performanslı bir emiş nozulu. Düşük fan 
hızında dahi maksimum emiş gücü sağlar. %
15’e kadar çalışma tasarrufu elde edilebilir. 

Üçlü fırça sisteminde de hava akımlı emiş 
nozulu bulunur fakat ayrı bir atık kapakçığı 
yoktur. Emiş nozulu eğilerek iri taneli atıkların 
problemsiz bir şekilde toplanması sağlanır. 

8,600 m3/h’den fazla emiş performansı 
Swingo 200+’ün çalışma hızının yüksek 
olmasını ve problemsiz bir şekilde fazla 
miktarda atığın toplanmasını sağlar. Fan hızı 
devamlı olarak ayarlanabilir, değişen 
koşullara çabuk yanıt verilmesini sağlar. 
Ayrıca, optimum akış düzenlemesi düşük fan 
hızında, düşük yakıt tüketimiyle etkili 
süpürme işlemini garanti eder.

Atık ve kirin toplanmasında kullanılan 
çekmeli emiş nozulu fırçanın arkasından 
ayarlanır ama ön aks önündedir ve rulo 
kontrollü veya kaymalıdır, yere temas etmez.

Schmidt Swingo – Süpürme Teknolojisi



Schmidt Swingo – Süpürme Teknolojisi

2m3 genişliğindeki hazne maksimum atık 
toplaması ve geniş hareket alanı sağlar. 
Swingo sınıfındaki en yüksek taşıma 
kapasitesiyle göz doldurur, ağır atıklarda dahi 
haznesinin tüm kapasitesini kullanabilir.

Standartlar gereği, Swingo 200+ konteynerin 
boşaltılması için yüksek seviyede boşaltma 
sistemi (high-dump system) içerir. Hazne 
kapağı hidrolik olarak açılır, sağlam kauçuk 
conta su geçirmez bir güvenlik sağlar ve 
dışardaki havanın çekilmesini önler

Uzaktan kumanda yardımıyla hazne kapağı 
açılır ve güvenli bir şekilde boşaltılır.

Yaprak panel, haznenin tam genişliğine göre 
oturtulmuştur, hazne kapasitesinin en iyi 
şekilde kullanılmasını sağlar. Geniş yüzeyi 
levhanın kamaşmasını engeller, haznenin %
100’ü dolarak devamlı hava akımı oluşmasını 
sağlar. Panel temizlenmek üzere güvenli bir 
şekilde katlanabilir. 

Swingo 200+ kompakt süpürme aracı şimdi 
Koanda sistemiyle de donatılabilir. Bunun 
sonucunda, hiçbir partiküler emisyonu 
olmadan, su tüketimi oldukça düşük bir 
şekilde ve çok sessiz olarak çalışır.

Son teknoloji ürünü Koanda hava 
sirkülasyon sistemi ve basınçlı su sistemi, 
zararlı parçacıkların emilimini %95’e kadar 
azaltır. Çekilen tozlu havanın büyük bir kısmı 
emiş sisteminde kalır ve kapalı çevrimde emiş 
nozuluna geri yönlendirilir. Emiş nozulunun 
özel dizaynı, akım enerjisinin atık 
toplamasında kullanılmasını sağlar, atık 
toplamasında önemli bir gelişmeyi garanti 
eder. Havadaki tortunun az bir kısmı ince 
gözenekli filtreler yardımıyla temizlenir. 

Koanda hava sirkülasyon sistemi 

• Partikül emisyonunu neredeyse tamamen ortadan 
kaldırır

• Gürültü seviyesini azaltır
• Düşük su tüketimi
• Sıfırın altındaki sıcaklıklarda dahi süpürme işlemi   
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Schmidt Swingo – Çevre Dostu Teknoloji 

Süpürme işlemi sırasında, atığa, hazne 
kapasitesinin verimli kullanılması ve temizlik 
işleminde fazla toz çıkmaması amacıyla 
aralıklı olarak olarak su eklenir. 

Swingo 200+ test edilmiş basınçlı su 
sirkülasyon sistemiyle donatılmıştır, bu sistem 
filtre elekleri yardımıyla hazne içindeki 
serbest suyu, alt atık su tankına geri iletir. 

Atık su pompası, işlemden geçmiş suyu tekrar 
kullanılması için pompalar. Bu yalnızca temiz 
su tasarrufunu değil aynı zamanda haznenin 
tüm kapasitesinin kullanımını da sağlar. 
Toplanan atık, çevreye sadece temiz ve tozdan 
mümkün olduğunca arındırılmış havanın 
çıkmasını sağlamak için ıslatılır ve sıkıştırılır. 
Bu işlem Swingo 200+’ ün hareket alanını 
arttırır ve aracın daha etkili kullanılmasına 
olanak verir.

Tüm bunlarla beraber basınçlı su 
sirkülasyonu ve Koanda hava sirkülasyonu 
sistemi, aracı her zamankinden daha da 
çevre dostu bir hale getirir. 

Akıllı sistem daha uzun süreli süpürme 
işlemleri sağlar, çünkü yeniden su doldurmak 
için durmaya gerek yoktur. Ayrıca emiş 
sistemindeki fazla miktarda su, kir ve atığın 
etkili bir şekilde toplanmasına olanak verir. 

Sirkülasyonlu su daldırma pompası, emme 
portu ile emiş nozulunun tepesi arasında 
bağlanıyı sağlar. Su miktarı istenildiğinde 
sürücü bölmesinin arkasından miktar 
regulatörü ile ayarlanabilir.

Haznedeki 3.3 m2’nin üzerindeki bölge tüm 
koşullarda güvenilir su sirkülasyonuna olanak 
verir.

Elektrikli temiz su pompası disk fırçaları 
üstündeki sprey nozullarına su sağlar. Fırçalar 
için su hacmi sürücü bölmesinden 
ayarlanabilir.

• Fazla toz çıkarmadan süpürme – PM-10 3-yıldız sertifikası

• Basınçlı su sirkülasyon sistemi sayesinde hazne 
kapasitesinin en verimli şekilde kullanımı

• Çevre dostu, güçlü Euro-6 dizel motor

• Mükemmel sürüş ve manevra kabiliyeti 



The Swingo 200+’de son derece etkili turbo 
dizel motorlar bulunur.
Basit versiyonu güçlü 55 kW (75HP) 
EuroMot 3B motor, yüksek tork vaadederken 
tüm yasal gereklilikleri de yerine getirir. Bu 
motor ek üre enjeksiyonuna (AdBlue) gerek 
DUYMADAN çalışır. 

Gelişmiş 62 kW (84 PS) Euro6 motor 
alternatif olarak mevcuttur, en son teknoloji 
ürünü egzoz gazı temizleme sistemi, dizel 
oksidasyonlu katalitik konvertör, kapalı 
partikül filtre sistemi, üre enjeksiyonu 
(AdBlue) ve SCR sistemi bulunur. Minimum 
toksik emisyon seviyesi ile Swingo 200+, 
Euro6 standartlarını tamamen karşılar. 
Dahası, yasal olarak izin verilen maksimum 
seviyenin oldukça altında kalır.

Eski versiyonlarla kıyaslandığında, 4-silindir 
Euro6 motorun sabit dingil mesafesi ile 
kompakt yerleşimi kategorisinde eşsiz bir 
durumdadır.  

AdBlue tank ve Euro6 motor şasiye 
yerleştirilmiştir, Swingo’nun yön ve manevra 
kabiliyetini kısıtlamaz.  

Güçlü hidrostatik sürüş rahat ve ekonomik 
bir sürüş ve çalışma ortamı sağlar. Arka aks 
tarafından tahrik edilen hidrostatik sürüş, 
otomatik yük algılama (otomotiv konforu) ile 
değişkendir.

13

Schmidt Swingo – Çevre Dostu Teknoloji 
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Araç Teknolojisi

• Etkili, sessiz çalışan Euro6 veya EuroMot 3B 4-silindir dizel motor
• Hidrostatik sürüş ile otomatik sürüş
• Ön aks hareketi, veya dört tekerden dönüş, oldukça kısıtlı alanlarda 

dönüş ve manevra kolaylığı

• 50	km/h'  ye kadar çıkabilen ulaşım hızı
• Geniş	14“	tekerler
• Ön ve arka akstaki disk frenler ile hidrolik çift devreli fren sistemi 

Ergonomi ve Konfor 
• Trafikte güvenli çalışma koşulları sağlayabilmesi için panoramik görüş,

ses geçirmez sürücü bölmesi

• Süpürme ünitesinin ve emiş nozulunun en iyi şekilde izlenebilmesi,

• Yumuşak sürüş
• Minimum pedal kuvveti
• Ergonomik sürücü koltuğu
• Boy ve eğimi ayarlanabilir direksiyon mili

• Tüm kontrol sistemleri ulaşılabilecek mesafede
• Havalandırma Sistemi
• Otomatik sürüş (Auto-Drive) kontrol kolu

Modüler Ekipman

• İkili veya üçlü fırça sistemi
• Ulaşım hızı 25 / 40 / 45 / 50 km
• Polipropilen, çelik veya karışık malzeme fırçalar
• Üç boyut bağlantı plakası

• Kış bakımı opsiyonları, kar bıçağı (örn.EN17), araca 

monte edilebilir rulo fırça 

Temiz Çevre Teknolojisi

• Euro6 dizel motor.
• PM-10 Sertifikası
• Koanda hava sirkülasyon sistemi – Nerdeyse hiçbir 

partikül emisyonu olmadan çalışır.
• Disk fırçalar ve emiş nozuluna temiz su tedariği

• Basınçlı su sirkülasyon sistemi – su tasarrufu ile sistem 
kaynakları koruması  
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Nitelik
• Devamlı korozyon koruması
• Yüksek kalite marka bileşenler
• Maksimum dayanıklılık
• Ekonomik çalışma
• Minimum aşınma
• Uzun süreli korunma

Sweeping technology 
İkili veya Üçlü Fırça Sistemi

• İkili fırça sistemi: fırça çapı 850 mm
• Üçlü fırça sistemi: fırça çapı  800 mm

• Sürücü kapısında bulunan, bağımlı ve bağımsız disk fırçaları

kontrolü
• Rulo kontrollü emiş nozulu
• İkili fırça sistemi için otomatik süpürme ayarı
• Fırça açısı ve yere uyguladığı basınç ayarı
• İki seviyeli süpürme
• Yabanı otların temizlenme işlemi

Mavi:  Temiz su

Mor: Sirkülasyon suyu

Yeşil: Hava dolaşımı / temiz hava



16

Schmidt Swingo – Teknik Ekipman ve Eklentiler

Opsiyonel Ekipman

Schmidt, süpürülecek alanın ve Swingo 200+ 

etrafının ışıklandırılmasına son derece önem 

verir. LED ışık sistemi geceyi gündüze çevirir, 

maksimum aydınlık ve güvenlik sağlar. 

Sürücü çalışma alanını, kötü hava 

koşullarında dahil mükemmel bir şekilde 

görür.

Kalite, sonuç verir: Tüm LED ışıklandırmalar 

Almanya’da üretilmiş yüksek kaliteli 

ürünlerdir.

• Arka taraf ve emiş nozulunu gösteren 
kamera sistemi

• Ot fırçası
• Temizleme hortumu
• Yüksek basınçlı temizleme sistemi
• Ses geçirmez sistem
• Otomatik merkezi yağlama sistemi
• Kış bakımı ataçmanları
• Koanda hava akımı sistemi
• Otomatik Sürüş (Auto-Drive)-

kumanda koluyla kontrol edilir
• İndirilebilir şasi
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İndirilebilir şasi

Arka taraf ve emiş nozulu kamerası 

Ot fırçası

Otomatik sürüş (Auto_Drive) - kumanda kolu ile kontrol

Temizleme hortumuYüksek basınçlı temizleme sistemi

İkili fırça sistemi ve Üçlü fırça sistemi 

Hidropnömatik süspansiyon

Mekanik süspansiyon



Teknik ekipman ve eklentiler

Swingo 200+, İkili fırça Swingo 200+, Üçlü fırça
Hazne
Sistem hacmi ort. 2 m³ 2 m³

Boşaltım açısı 55°	 55°

Boşaltım yüksekliği 1,400 mm 1,400 mm

VM R756 Euro6 – kapalı partikül filtre sistemiyle, üre 

enjeksiyonu (AdBlue) ve SCR sistemi

62	kW	@	2,300	1/ dk	

2,970	cm³	kapasite	

62	kW	@	2,300	1/ dk 

2,970	cm³	kapasite 

4-cylinder, 270 Nm / 1,350 1/ dk 4-silindir, 270 Nm / 1,350 1/ dk 
VM R756 EuroMot 3B - açık partikül filtre sistemiyle 55 kW @ 2,300 1 / dk  

2,970 cm³ kapasite 

4-silindir, 310 Nm /1,100 1 / dk

55 kW @ 2,300 1/dk

 2,970 cm³ kapasite 

4-silindir, 310 Nm / 1,100 1/ dk
Süpürme ünitesi

Disk fırça çapı / hızı ort. Ø 850 mm, maks. 120 1/ dk Ø 800 mm, maks. 100 1/ dk 

Fırça anamaddesi Çelik, polipropilen veya karışık Steel, polipropilen veya karışık

Süpürme genişliği 1,400 – 2,900 mm up to 2,600 mm

Fan hızı maks.  3,300 1/ dk 3,300 1/ dk

Hava akım hızı maks. 8,640 m³/h 8,640 m³/h

Su sistemi
Toplam su hacmi 360 l (Euro 6) 360 l (Euro 6)

380 l (EuroMot 3B) 380 l (EuroMot 3B)

Temiz su tankı 190 l 190 l

Su püskürtme sistemi 3 bar / 11 l/ dk 3 bar / 11 l / dk

Hız

Ulaşım hızı maks. 25 / 40 / 45 / 50 km/h 25 / 40 / 45 / 50 km

Çalışma hızı maks. 12 km/h 12 km

Ağırlık
Boş ağırlık Euro 6 2,900 kg 3,000 kg

Boş ağırlık EuroMot 3B 2,850 kg 2,950 kg

Toplam izin verilen ağırlık 4,500 kg 

opsiyonel: 5,000 kg 

4,500 kg 

opsiyonel: 5,000 kg

Ebatlar

Fırçasız uzunluk	 4,040	mm	 4,030	mm

ikili ve üçlü fırça ile uzunluk	 4,580	mm	 5,030	mm

Fırça hariç genişlik 1,300 mm 1,300 mm

Döner tavan lambası hariç yükseklik 1,990 mm 1,990 mm

Dingil mesafesi 1,820 mm 1,820 mm

Teker izi 1,053 mm 1,053 mm

Sürüş

Dönüş açısı ön aks	 48°	 48°

Dönüş açısı arka aks 24°	 24°

Kaldırımlar arası dönüş çapı (İki tekerden dönüş) 6,350 mm 6,350 mm

 Duvarlar arası dönüş çapı (İki tekerden dönüş) 8,400 mm 8,300 mm

Kaldırımlar arası dönüş çapı  (Dört tekerden dönüş) 4,750 mm 4,750 mm

 Duvarlar arası dönüş çapı (Dört tekerden dönüş) 7,100 mm 6,800 mm
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www.aebi-schmidt.com
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Aebi Schmidt Holding AG

Marketing and Communication

   Scan and experience the 

   ASH Group on YouTube  

Teknik şartlar değişime tabidir.

Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.




