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Pelican – Susuz Modeli: 

 Elgin Pelican®, manevra yeteneğini, ekonomikliği, dayanıklılığını, tek şeritte boşaltma 
yapabilme özelliğini bir araya getirmiştir. Süpürme sistemi ile yol üzerinde bulunan en 
küçük parçadan iri hacimli malzemelere kadar tüm çöpleri kolayca toplar ve kullanışlı 
çöp haznesinde biriktirir.   
 Düzenli, sessiz ve konforlu operatör kabinine sahiptir, 
 John Deere marka 4 silindirli, Tier 3 ve Tier 4  dizel motoru bulunmaktadır.   
 Seyir hızı 25 – 32 km/saat olarak ayarlanabilmektedir.  
 Üç tekerlekli olduğu ve manevra arka tekerlekten yapıldığı için olağanüstü 

manevra yeteneğine sahiptir.  
 Artırılmış dayanıklılığa, sağlamlığa, kullanım kolaylığına ve konforuna sahiptir.  
 Bir geçişte 3.048 mm genişliğinde süpürme yapar. 
 Ve müşterinin ihtiyaç durumuna göre bir çok opsiyonel özellik sunulmaktadır.  

Tozutmayı bastırmak için su kullanımının tercih edilmediği çok tozlu ortamlar ve özellikle çimento fabrikaları için 
«Susuz» modeli tasarlanmıştır. Tozu emmek için temizlenebilir tipte özel tasarım bir filtre sistemi bulunmaktadır.  

ELGİN – PELİCAN NP 

Pelican, yüksek dönüş açısı ve küçük dönüş yarıçapı özelliği sayesinde çabucak 
dönebilir, engellere çok yakın süpürme yapabilir ve kaldırıma çıkmadan, lastikleri 
aşındırmadan kaldırım diplerini süpürebilir. Arka tekerde çift lastik olması istikrar 
ve sürüşte istikamet sağlar. 832 litrelik su deposu bulunmaktadır. 

Pelican’a özel “Sıkışma Yapmaz” özellikli konveyör sistemi, tam genişlikte 
tırnaklar şeklinde yapılmış olup, sıkışma yapmadan büyük hacimli malzemeleri 
rahatlıkla çöp haznesine taşır. Aşınması az olup, çok uzun kullanım ömrü vardır. 
Her iki yanda 91 cm çaplı 2 adet disk fırça ve ortada 89 cm çapında ve 167 cm 
uzunluğunda merkez fırça bulunmaktadır.     

 Önde Değişik Yüksekliklerde Boşaltma Yapabilen Çöp Haznesi: Azami güvenlik ve 
en az trafik sıkışıklığı için ideal olarak tek şerit kullanarak, yer seviyesi ile 2.895 
mm. arasındaki yüksekliğe kadar boşaltma yapabilir. Çöp haznesinin hacmi 2.8 
m³ ve 4.082 kg kapasiteli olup, döndürülüp yere yaslanarak temizliği yapılır.    

Kullanışlı ve Konforlu Kabin: Standart olarak sunulan çift direksiyon sistemi ile 
esnek çalışma imkânı sunar. Geniş görüş sağlayan kapılar ve tam genişlikteki ön 
cam kullanıcısına 360º görüş sağlar. Kumanda konsolu merkezi şekilde 
yerleştirilmiş olup, tüm kumandalar ışıklı ve grafik olarak tanımlandığından 
kullanımı çok kolaydır. . 
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