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• Sürücü kabininde modern dokunmatik ekran 7 inç ES konrol 
paneliyle rahat ve kolay çalıştırma.

• Tüm süpürme genişliğindeki mekanik temizleme ile çabuk ve 
ekonomik çalışma. Yüksek emiş performansı, oldukça geniş ebatlara 
sahip hazne ve su tankı, uzun süreli çalışma ve etkili temizlik sağlar. 

• Disk fırçalarının, besleyici fırçanın ve emiş nozulunun optimum 
kapsam alanı köşelerde dahi optimum süpürme sonuçları verir.

• Düşük bakım giderleri, optimize edilmiş servis ve en iyi dayanıklılık.

Araç Özellikleri
Toplam izin verilen ağırlık 15-18 ton olmak üzere standart araç şasisi, 
motor ve şasi tipine bağlı olarak ortalama 3,200 – 3,500 mm dingil 
mesafesi.

Hazne 
Korozyona dayanıklı çelik taban saclı 7.0 m3 çelik hazne; aşınmaya 
karşı oldukça dayanıklı, ses geçirmez hazne nozulunda ayırıcı levha; 
yaprak, kağıt vb maddelerin optimum ayrıştırması için katlanır yaprak 
ızgara, görsel kontrol ve ağır atıklar için yana monte besleme kapakçığı, 
haznenin hidrolik boşaltımı, 60° boşaltma açısı ile tortusuz, kalıntı 
olmadan boşaltım 

Süpürme Ünitesi
Frenlemeden kaynaklanan sarsıntıyı önleyen çekmeli süpürme ünitesi, 
disk fırça, besleyici fırça, ve akslara yerleştirilmiş rulo fırça;  disk fırça, 
besleme fırçası ve emiş nozulunun köşelerde dahi optimum kapsam 
alanı
Sola, sağa veya iki tarafa da monte edilmiş süpürme ünitesi;  pnömatik
çalıştırılan atık kapakçıklı, tekerlekli emiş nozulu 

   750 mm 
    Dakikada 150 l'ye kadar

1,300 mm
   400 mm

1,200 mm 

2,350 mm

Disk fırça çapı
Disk fırça hızı  
Besleme fırçası uzunluğu
Besleme fırçası çapı 
Süpürme genişliği ( Disk fırça+ emiş nozulu)  
Süpürme genişliği maks. 
(Disk fırça + besleme fırçası + emiş nozulu)  

Emme sistemi 
Hidrolik olarak çalışan yüksek performanslı emiş fanı kontrol 
panelinden ayarlanabilir; optimum akımlı emiş fanı - hazne üstünde 
bulunur ve entegre rulo fırçalı emiş nozulu düşük fan hızında dahi 
yüksek emiş performansı sağlar. Çekmeli emiş nozulu süpürme işlemleri 
esnasında oluşabilecek hasar riskini minimuma indirir.  

Entegre rulo fırçalı emiş nozulu ve yüksek performanslı emiş fanı 
optimum atık toplanmasını sağlar, %15’e kadar daha fazla çalışma hızına 
olanak verir. 

Emiş fanı hızı 
Emiş fan hava akım hızı 
Emiş nozulu genişliği 
Emiş hortumu çapı 
Emiş nozulu rulo fırça çapı

    2,100-3,100 1/ dk   
18,000 m³/h  

750 mm
  250 mm
 300 mm

Su sistemi 
1,600 litre kapasiteli paslanmaz çelik su tankları; dolum için yana monte 
edilen C-bağlantısı; 8 bar / dakikada 48 litreye kadar temiz su pompası; disk 
fırça, besleyici fırça ve toz parçacıkları için püskürtmeli olarak tasarlanmış 
emiş nozulu; hazne kapağı üstünde atık su boşaltım hortumu – dışardan 
kolay erişilebilir. 

Emme fanı ve Hidrolik sürüş
4 silindir turbo motor, Deutz TD 2.9 L4 EuroMot IIIB, 55.4kW (75 HP) @ 
2,600 1/dk, 260 Nm @ 1,600 1/dk, silindir hacmi 2,900 cm³, egzoz gazları son 
işlem DVERT® ile - dizel oksidasyon katalisti veya

4 silindir turbo motor, Deutz TD 2.9 L4 EuroMot IIIA, 55.4kW (75 HP) @ 
2,600 1/dk, 260 Nm @ 1,600 1/dk, silindir hacmi 2,900 cm³

0-90 km/h 
0-20 km/hÇalışma hızı 

Çalıştırma
Sürücü kabininde 7 inç, renkli dokunmatik ekranlı Modern ES kontrol 
paneli. Tüm basit fonksiyonlar için ergonomik kullanım ve sekiz adet 
aydınlatılmış düğme ve menuye bağlı süpürme fonksiyonları. Tüm basit 
süpürme fonksiyonları için joystikli kapı kontrol paneli. Çalıştırma gereçleri 
isteğe bağlı olarak kolay erişimde olması için ayarlanabilir.  

Opsiyonel Ekimpan
Rögarların temizliği ve ağır atıkların, taşların ve şişelerin vb. maddelerin 
toplanması için manuel emiş hortumu, arka görüş kamerası, TFT renkli 
ekran,yüksek basınçlı hortum makaralı su sistemi, manuel mızrak ve daha 
fazlası   

3,860 mm
2,300 mm
2,150 mm

Demonte edilebilen ekipmanın ebatları 
Uzunluk 
Genişlik
Yükseklik
Boşaltım açısı  60°

Ebatlar( sökülebilir ataçmanıyla 15-t örnek araç için)
Uzunluk 6,200 mm

2,490 mmGenişlik 
Yükseklik 3,190 mm

Ağırlıklar (sökülebilir ataçmanlı örnek araç için) *
  8,300 kg

15-18 t
Boş ağırlık
Toplam izin verilen ağırlık
Taşıma kapasitesi (16 t ort.        7 ,700 kg

* Belirtilen ağırlık ve ebatlar, opsiyonel ekipmana ve şasiye bağlıdır.
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Scan and experience the 
ASH Group on YouTube

Ulaşım hızı




