
Cityjet 3000 
Sıcak Su Yıkamalı - Yol Temizleme 



• Geniş tank kapasitesi ve yıkama ünitesi ile kentsel
alanların etkili ve güvenilir temizliği

• Kısa dingil mesafesi ve küçük dönüş çapı sayesinde üstün
manevra kabiliyeti

• Yağ döküntüsü temizleme / yağ çıkarma RAL GGVU
Sertifikalı

Sürücü Kabini
İki koltuklu, esnek olarak monte edilmiş sürücü kabini, çalışma ve trafik 
alanının kesintisiz görünümü için panoramik görüş, sağ ve solda sürgülü 
camlar, ses geçirmez, ergonomik sürücü koltuğu, standartlara uygun 
havalandırma sistemi, boyu ve eğimi ayarlanabilir direksiyon mili – 
ergonomik giriş-çıkış için hareketli direksiyon simidi dahil tek anahtarlı 
kilitleme sistemi, tüm ilgili araç parametrelerini gösteren kullanımı kolay 
menu navigasyonuyla merkezi kontrol ekranı

Özellikler: Radyo-CD çalar, Geri görüş kamerası vb. 

Yıkama Ünitesi
1,200 mm çalışma genişliğinde hidrolik olarak çalışan yıkama başlığı ve 
her birinde 2 püskürtme nozulu bulunan  2 adet döner paslanmaz çelik 
yıkama barı , dakikada 40 litrede 250 bar’a kadar su basıncı, üç tekerli 
yıkama başlığı, 2 adet paslanmaz çelik ısı eşanjörlü sıcak su ünitesi 
(Dakikada 20 litre ile 90°C’de 500 bar), 2 12-V brülör, ısı kontrol ünitesi 
ve 2 adet ısı dengeleyici.

Su sistemi
Kirli su vakumlu sıcak sulu versiyon
1,240 litre temiz su tankı, 880 litre kirli su tankı – tanklar alüminyumdan 
yapılmıştır. 

Çalışma
Merkezi kontrol ekranında kullanımı kolay menu kontrolü; yıkama 
ünitesi, kapıdaki ergonomik olarak tasarlanmış  joystikli kontrol 
panelinden çalıştırılır.

Motor
VM R754 ISE4 EuroMot3B, Common Rail, 3.0 litre silindir hacmi, 55 
kW (75 HP) at 2,300 rpm; 310 Nm at 1,100 rpm.
Son işlem sistemi: POC (Dizel oksidasyon katalisti + Dizel partikül 
filtresi– açık Sistem)

www.aebi-schmidt.com 

Hız
Hidrostatik, arka aksta eksenel piston uniteleriyle değişken sürüş, rahat 
bir çalışma için standartlara uygun hız sabitleyici (cruise control). 
Otomatik sürüş (automotive driving).

25 km/h 
    0 – 12 km/h 

Sürekli değişken hızı 
Değişken çalışma hızı
Azami meyil  25%

Sürüş
Ön akstan hidrostatik sürüş, iki tekerden veya dört tekerden sürüş de 
mevcuttur. 

Fren Sistemi
Hidrolik servolu fren sistemi tüm tekerde; ön ve arkada disk frenler; arka 
aks için hidrolik park freni   

Opsiyonel Ekipman 
Emme ünitesi, ayrı kirli su tankı ve 360° dönen otomatik  araç üstüne 
monte hortum makarası çerir.

215 R14

ort. 3,500 kg 5,000 kg 
(25 km/h'de)

Lastikler 

Ağırlık 
Boş ağırlık
Toplam izin verilen ağırlık

Ebatlar
Ön yıkama başlığı olmadan yükseklik 
Opsiyonel emme ünitesiyle yükseklik 
Emme ünitesi olmadan yükseklik
Dingil mesafesi
Teker izi

ort. 4,100 mm 
ort. 2,350 mm 
ort. 2,000 mm 

1,820 mm
1,053 mm
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Sıcak su yıkamalı - Yol Temizleme
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   Scan and experience the 
   ASH Group on YouTube  




