
Cityjet 6000 
yol temizleme
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Yüksek performanslı Cityjet 6000 yol temizleyici, kentsel bölgelerdeki 
(meydanlar, kaldırım taşları) inatcı kirllerin etkili temizliği için ideal bir 
seçimdir. Yaygın olarak kullanılan bu araç yeniden tasarlandı ve şimdi 
çevre dostu Euro 5 (VM R756) motoru ile en son versiyonuyla mevcut.  

Yeni Euro 5 motor:
Çevre için full performans
Euro 5 motorun düşük egzoz emisyonu aracı kentsel alanlarda kullanım 
için son derece uygun bir hale getirir. Yeni 6 silindirli motor, 4.45 litre 
silindir hacmi sağlar; maksimum tork 1,400 rpm’dir. Bu motorun ulaşım 
hızı saatte 40 km’ye kadar çıkarken, püskürtme işleminde saatte 12 
km’dir. 

Yüksek basınçlı temizleme: Kesinlikle doğru bir seçim

Cityjet 6000’in temiz su tank kapasitesi 6,300 litredir, yüksek basınçta, bir 

kullanımda 40 dakikalık olmak üzere temiz ve güvenli çalışma koşulları 

sağlar. 1,800 mm’den 3,100 mm’ye püskürtme genişliği ile su pompası, 

dakikada 170 litreye kadar 110 barlık bir basınçla kirli alanlara su 

püskürtebilir. Tankı yeniden doldurmak için 15 metrelik bir hortum 

mevcuttur, yerden tasarruf ettiren makaraya sarılmıştır. 

Araçta arka akstan hidrostatik sürüş mevcuttur, araç kullanımı 

için boşaltma valfi kullanılır. Püskürtme barının hareketi de ayrıca 

hidrolik olarak kontrol edilir.

Cityjet 6000, nerdeyse her köşeye ulaşmanızı sağlar. Püskürtme barı 15 

derece sağa veya sola döndürülebilir. Bu özellik fazla köşeli yerlerin - bank 

bulunan yollar gibi - sokak lambaları, veya yol yazılarının temizliğini 

mümkün kılar. Ayrıca püskürtme tazyikinin açısı zorlu kirleri çıkarmak 

için de ayarlanabilir.  

Araç 68° sürüş açısı ile iki tekerden sürüş sistemine sahiptir. Bu özellik 

duvarlar arasında 6,745 mm, kaldırımlar arası 5,360 mm dönüş çapı 

sağlar. 
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Teknik ekipman: Uygun, güvenli ve dayanıklı
Kontrol sistemi rahat ve ergonomik bir şekilde tasarlanmıştır. Sürücüye 
çalışma alanı için panoramik görüş sağlar. Ön asktaki disk frenler ve arka 
akstaki kampanalı frenler, kalabalık alanlarda da güvenli çalışma 
standartları sağlar.

Sürücü kabininin özellikleri: Mekanik süspansiyonlu sürücü koltuğu ve 
yolcu koltuğu, ayarlanabilir direksiyon mili, silecek anahtarı, düşük sesli 
fanlarla ısıtma ve soğutma, sürücü ve yolcu için güneşlikler, tüm çalışma 
koşullarını gösteren merkezi ekran, entegre servis takımı, radyo.

Gövde ve ataçmanlar: Korozyona dayanıklı boyalı araç gövdesi, su 
püskürtme kontrolü için 3 spot, arka aynalar StVZO yönetmeliğine uygun 
(yol trafik yönetmeliği), biri kabin üstünde, ikisi arka su tankında olmak 
üzere 3 uyarı ışığı. 

1,800 mm – 3,100 mm 
6,300 l
60 bar

170 l /dk
0 - 12 km/h
0 - 40 km/h

11,500 kg

Temizleme genişliği 
Su tankı
Su basıncı
Su püskürtme 
Çalışma hızı 
Ulaşım hızı
İzin verilen brüt ağırlık

Cityjet 6000 – 

Büyük fırsatlar vaadeden kompakt araç. Ne zaman olursa olsun, kişisel 
olarak size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Cityjet 6000 
Yüksek basınçlı temizleme sistemi – Şimdi düşük emisyonlu Euro 5 motor ile




