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Çok işlevli süpürme aracı



Aynı araçla,

sokakları süpürmekten başka işler de yapmak ister misiniz?



Hızlı ve kolay takılıp sökülme sistemi sayesinde ekipmanların takılması ve sökülmesi bir 
çocuk oyuncağı gibi kolaydır. Böylece Azura Flex, klasik bir yol süpürme aracından çok daha 
fazlasını hızlıca yerine getirmeye her an hazırdır. 

Tüm sene boyunca, yaz demeden kış demeden her türlü hava şartlarında AZURA FLEX
şehrinizin temizliği için ne ekipman gerekiyorsa, o ekipman ile çalışır. Birkaç tane ayrı makine 
için yatırım yapmanıza gerek kalmadan, tek bir araç ile ihtiyaçlarınızı karşılarsınız.  

5’i 1 yerde

18 yıllık deneyim ve teknolojik gelişmeler sonucunda 
üretilen AZURA FLEX, kullanıcı beklentilerinin %100’ünü
karşılamaktadır.
Klasik bir yol süpürme aracından çok daha fazla özelliğe 
sahip olan Azura Flex ile şehirlerin temizlik işlerini tek bir 
araçla daha kolay gerçekleştirirsiniz. 

1. Yol süpürme, 
2. Yabani otları kazıma,
3. Zemini ovalayarak deterjanlı yıkama-silme
4. Yüksek basınçlı su ile yıkama
5. Kar temizliği ve tuz serpme 

Azura Flex’in standart olarak 
sunduğu teknik alt yapısı, tüm 
temizlik ve kış ekipmanları ile 
çalışmaya hazırdır. 



FARKLI 
TEMİZLİK 

ÇÖZÜMLERİ

AZURA FLEX, İhtiyacınıza göre, 
çok sayıda çözüm sunar. 
İsterseniz yaz donanımlarıyla, 
isterseniz kış donanımlarıyla 
kullanabilirsiniz. 



YAZ DONANIMI
• Ovalayarak zemin yıkama-silme ekipmanı
Atık suları toplama sistemiyle, kombine 3 fırçasıyla sert 
zeminleri (geçmeli parke, mermer, doğal taş, vb) 
deterjanla ovalayarak tertemiz yapar. Meydanlarda, 
tören alanlarında, tarihi, turistik ve kutsal yerlerinizde, 
kaldırımlarınızda ve nerede ihtiyaç duyup kullanırsanız 
yüzünüzü güldürecek bir temizlik gerçekleştirir.

• Yüksek Basınçlı Su ile Yıkama
Yüksek basınçlı bir pompa, bir otomatik hortum 
sarıcıya bağlı hortum ve su akışı ayarlanabilen su 
tabancası ile donatılmıştır. İsterseniz aracınızı, 
isterseniz yollardaki yönlendirme levhalarını
yıkayabilirsiniz.

• 600 litrelik su deposu
Dilerseniz 360 lt. yerine 600 litrelik su tankı
opsiyonu sayesinde daha az su ikmali 
yaparsınız. Böylece Azura Flex, daha uzun 
süre kesintisiz çalışır. 

• 3 ncü fırça sistemi
3 ncü fırça sistemi ile daha geniş
süpürme yapabilir, kaldırım üzeri, araç
araları veya ulaşılması zor yerleri 
temizleyebilir; ya da yabani ot kazıma 
fırçası ile bordür diplerini tertemiz 
yapabilirsiniz. 



KIŞ DONANIMI

3 farklı çözüm

• Kar Fırçası

AZURA FLEX’in önüne takılı olan bu fırça 
sistemi yoldaki ve kaldırımlardaki karların 
etkili ve tam olarak kürenmesini sağlar. 
Aracın arkasına takılan tuz ve kum serpici ile 
aynı anda çalışabilir. 

• Kar Bıçağı
Kar bıçağı sağlam bir yapıya sahiptir ve mükemmel 
kar küreme sağlar. Kar bıçağının  sağa veya sola 
hidrolik hareketine kabinden kumanda edilir. 

• Tuz ve Kum Serpici
Hazne kapasitesi 250 litredir. Tercihinize bağlı
olarak, tuz ve kumu doğrudan serebileceğiniz gibi 
isterseniz dozunu ayarlayarak dairesel olarak da 
serpebilirsiniz. 



AZURA FLEX – TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yukarıdaki özelliklerde Mathieu firması önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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