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Yol temizliği alanında 90 yıllık deneyimin zirvesinde 
yeni MC 210 rekabetçi dört farklı çeşidi ile pazara 
sunuldu.  Sadece yol süpürme aracı, çok fonksiyonlu 
süpürme aracı, fırçalama ve yıkama araçları.  

 Bugün Dünya’da çevre için konfor, güvenilirlik, 
performans ve saygı asgari gerekli şeylerdendir. 
Yeni MC210 kent temizliği başta olmak üzere bir çok 
standardı oluşturmaktadır.  

      Tamamen fonksiyonel tasarım… 

Konforlu ve geniş ferah kabin…    

Kullanışlı ve sezgisel teknolojiler… 

Geliştirilmiş performans… 

Belirli ve duruma uygun temizlik çözümleri…   

Çevre dostu yaklaşım… 

 
Yeni AZURA ve AZURA FLEX süpürme çözümleri size 
bunların tamamını sunuyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 



FONKSİYONEL TASARIM 
 

 

 

 
 

Önceki tasarımların karakteristik 
eğrileri artık terk edildi. Yeni AZURA 
MC 210 daha spor ve temizlik imajını 
öne çıkaran modern bir kentsel 
tasarıma sahip. Bu süpürme aracı 
ekstra kompakt boyutları sayesinde 
kensel ortama daha iyi uyum sağlıyor.  

• Kolaylaştırılmış kullanım şekli 

• Kent ortamına uygun boyut 

• Bir taksi kullanıyormuş gibi 
oluşturulmuş tasarım ve pratiklik  
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KONFOR 
   360° görüş 
Yeni AZURA MC 210’un operatör kabini, cam panelli yan kapıları, panoramik ve geniş 
açılı aynaları, arka görüş panelleri, taban penceresi, vakum ağzı ve arka görüş 
kamerası ile oldukça yüksek ve alçak cam sileceği ile kendini gösteriyor.  
Direksiyon başında çevrenin kontrolünün tamamının sizde olduğunu 
hissederek, ortama hakim bir konumda, 360° manzara seyretmenin 
tadını çıkarın.  
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360⁰ görüşlü arka görüş kamerası 

arka görüş kamerası 

Koltuk / Tavan yüksekliği: 
970 mm.den 1.030 mm.ye 

Zemin / Tavan yüksekliği: 1.380 mm 

Lüks Sürüş 
Kabin hacmi fazladan 20% daha 
genişletilerek sürücü ve yolcu 
rahatlatılmıştır. Yolcu bölümü daha 
konforlu olması için yeni baştan 
tasarlanmıştır. Sürücü pozisyonu tüm 
vücut yapılarına göre ayarlanabilmekte 
olup değişik  oturma ve direksiyon ayarları 
için imkan sağlamaktadır.  
 

Bu mükemmel ergonomi sayesinde eklem 
ve kas gerilmesi azaltılmış; sürücünün 
daha az yorularak konforlu şekilde aracı 
kullanması sağlanmıştır.  

Artık sürücü koltuğunda sürüş 
kontrol ekipmanları ile birinci sınıf 
bir ortamda süpürme görevinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.  

• Standart otomatik klima  
• Ayak kısmı ısıtıcısı 
• Çok ayarlı ve 3 noktadan gergili 

emniyet kemerli sürücü ve yolcu 
koltukları 

• Yolcu ayak dayaması 
• Radyo – Müzik (MP3) çalar 

Kullanım konforu için tasarlandı 

Mathieu – MC 210 

• Cep telefonu bölmesi ve şarjı için 
12 V  piriz 

• Bardak tutucu 
• Geri görüş kamerası  
• Emiş (Vakum) ağzı kamerası 



KULLANIŞLI TEKNOLOJİ 
 

 
Kullanıcı dostu – sezgisel ekran 
Ön konsolun ortasına ergonomik olarak yerleştirilmiş olan 7‐inç 
çok fonksiyonlu renkli ekran kaliteli grafik görüntüleri ile gerek 
süpürme sırasında ve gerekse sonrasında size kolaylık sunuyor.   
Ekran süpürme aracı ile operatör arasında iletişim köprüsü 
kuruyor ve operatörün aracın günlük çalışmasını gösterdiği gibi 
teknisyenlerin süratli bakım hizmeti vermelerine de yardımcı 
oluyor.   

 
• Kullanılan fonksiyonların gerçek zamanlı olarak izlenmesi,  
• Faydali işletim datalarına kolay erişim sağlanması (çalışılan 
saat, kat edilen mesafe, yakıt sarfiyatı, vb.)  

• Entegre edilmiş teşhis yardım anahtarı,  
• İşletim datalarını ayıklayıp almak ve sistemi 
güncellemek amaçlı USB çubuk girişi, 

• PDF dosya okuyucu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Seyir modu                                          lambalar yanıyor göstergesi ile çalışma modu                                    Dataların okunması                                                Teşhis yardım anahtarı 
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Sezgisel çalışma kontrolleri 
AZURA MC 210, CANBus vasıtasıyla yeni ve yenilikçi 
kontrol özellikleri sunmaktadır.  10 yıldır kullandığımız 
bu teknoloji süpürme işlemlerinde kullanım kolaylığı 
için devrimsel olarak yeniden tasarlandı.  

 
Yeni Tuş Takımı’nın her biri renk kodları ve simgeler ile 
sembolize edilmiş, arkası aydınlatılmış ve hafifçe 
bastırılarak kullanılan düğmeleri bulunmaktadır. 
Kullanılan bu teknolojiyle “Başla & Süpür” düğmesine 
basarak kolayca süpürme işlevini başlatıp 
sonlandırabilirsiniz.  

 
Tek çok‐fonksiyonlu joystick operatörün daha doğru 
hareketlere kumanda etmesini sağlar.  
Bu teknoloji tasarlanırken operatörün ihtiyaçlarının 
sağlanılmasına odaklanılmıştır.  
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PERFORMANS 

Kalite kendini detaylarda gösterir. Daha önceki versiyonlarında 
olduğu gibi, MC 210 versiyonunda da  tüm alanlarda gerçekleştirilen 
erişilmesi zor performans özellikleri kendini belli ediyor.   

Yenilikçi İtilir ve Çekilir tip fırça sistemi 
Yenilikçi İtilir ve Çekilir süpürme sistemi, farklı yapıdaki süpürülecek 
yerler için çoklu kullanım seçeneği sunar. Fırça sistemini yerine göre 
itilir tip, yerine göre çekilir tip kullanma avantajı bulunmaktadır.  
Fırçalar patentli bir döner silindire monte 
edilmiştir. Bu özellik, süpürme sisteminin 
fonksiyonelliğini artırmak suretiyle operatörün 
her yere erişerek süpürme yapmasını ve 
süpürme genişliğini 2.450 mm genişliğe kadar 
artırabilmesini sağlamaktadır.  

Düşük hızlarda optimize güç 
Özel fonksiyonlara sahip yeni hidrolik sistemi,  
ekstra güçlendirilmiş emiş ağzı ve geniş çaplı 
dayanıklı emiş borusu sayesinde emiş (vakum) 
gücü yaklaşık %10 artırılmıştır. Soğutma 
kapasitesi geliştirilmiştir. 
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Ekstra kompakt boyutları, kısa arka çıkıntısı, seyir 
modunda 2 tekerden - süpürme modunda ise 4 
tekerden manevra yapabilmesi ve küçük dönüş yarıçapı 
ile Azura MC210 dar caddelerde bile engellerden 
etkilenmeden kolay manevra yapabilmesini sağlar.   

Şehir içi kullanıma uygun manevra yeteneği 

Mathieu – MC 210 

Operatör «Auto-Steer» fonksiyonunu seçerse 
süpürme yerinden başka yere hızlı ve güvenli 
gidebilmesi için otomatik olarak arka aksı 4 tekerden 
manevra özelliği 2 tekere geçer. Böylece operatör 
dikkatini yola verir ve zaman kaybetmez.    

Sağlamlığı Kanıtlanmış Şasi 
Güçlendirilmiş şasisi, ebadı yenilenen 
arka aksı, 16 inç tekerlekleri ve 3,5 ton 
azami yüklü ağırlığı ile geniş kapasiteli 
4016 paslanmaz çelikten çöp haznesi 
400 kg. atık taşıma kapasitesine 
sahiptir.   
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ESNEKLİK İÇİN 
AZURA FLEX 

5  farklı iş yapma özelliğine sahiptir 

AZURA FLEX, sektördeki çeyrek asırlık üretim 
deneyimin ve teknolojik gelişmelerin ürünüdür.  

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

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 yerine getirmeye her an hazırdır.  

Tüm sene boyunca, dört mevsim 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. Azura Flex’in teknik alt yapısı, tüm temizlik 
ekipmanları ile çalışmaya standart olarak hazırdır.  

• 3 ncü fırça sistemi 
Farklı fırça tipleri kullanarak, isterseniz tek geçişte daha 
fazla genişlikte süpürme sağlamak için 3 fırçalı 
süpürmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da sert (çelik) kıllı fırça 
takarak yabani ot temizliği amacıyla kullanabilirsiniz.  
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KIŞ İLE MÜCADELE İÇİN  

Mathieu – MC 210 

• Deterjanla fırçalayıp ovarak 
zemin  yıkama-silme ekipmanı 
Atık suları emerek toplama sistemiyle, 
kombine 3 fırçasıyla sert zeminleri (geçmeli 
parke, mermer, doğal taş, vb) deterjanla 
ovalayarak tertemiz yapar. Nerede ihtiyaç 
duyup kullanırsanız yüzünüzü güldürecek 
bir temizlik gerçekleştirir. 

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

• 200 litrelik Tuz ve Kum Serpici 
Tercihinize bağlı olarak, tuz ve kumu doğrudan 
serebileceğiniz gibi isterseniz dairesel olarak da 
serpebilirsiniz. Doz ayarı kabinden kumanda ile 
(opsiyonel) ayarlanabilmektedir.  

• Kar Fırçası 
AZURA FLEX’in önüne takılı olan bu fırça 
sistemi yoldaki ve kaldırımlardaki karların etkili 
ve tam olarak kürenmesini sağlar.  

• Kar Bıçağı 
Sağlam bir yapıya sahiptir, bıçağın sağa veya 
sola hidrolik kumandası sayesinde ayarlanabilir. 

3 ÇÖZÜM  
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ÇEVRESEL SORUMLULUK 

AZURA MC210 şimdiden yarını düşünüyor 
Her gün temiz bir çevre sağlamak bizim işimizin temelini oluşturmaktadır. Çevreye 
duyarlı yaklaşımımız konutlar ve operatörler için huzur ve konfor sağlamaktadır.   

Eko-Verimli (EcoMode) çalışma modu 
AZURA MC210, operatörlerin gün içinde karşılaştıkları farklı süpürme durumları için 
önceden  belirlenip ayarlanmış üç farklı mod seçeneği sunmaktadır. Bunlar, Standart mod, 
EcoMode ve BoostMode (kullanımı 10 dak. olarak sınırlı) seçenekleridir.  

EcoMode 
EcoMode seçeneği ile süpürme görevlerinin %80 i yapılır.   
Bu çalışma modunun aktif hale getirilmesiyle:   

• Yoğun çalışma moduna göre %50’ye varan yakıt tasarrufu  

• Daha az gürültü kirliliği  

• Süpürme makinesinin kullanım ömrünün uzaması sağlanır. 

Temiz su tüketiminin 
azaltılması 

Eunited PM10 testinde 
3 yıldız 

Geri dönüştürülebilen 
süpürme makinesi 

Atık su geri dönüşüm (opsiyonel) 
seçeneği ile filtre edilen su vakum ağzı 
içine püskürtülür. Doz ayarlaması ile 
temiz su daha az kullanılarak su 
tasarrufu elde edilmektedir.   

AZURA MC210’un %90’ı geri dönüşümü 
mümkün olan mekanik ve hidrolik 
elemanlardan, bakırdan, camdan, 
döküm demirden ve çelikten yapılmıştır. 
Plastik parçalar da aynı şekilde geri  
dönüştürülmektedir.  

AZURA MC210, EUnited tarafından 
belirlenen PM10 testinde maksimum 
skoru elde etmiştir. Bu havaya salınan 
toz partiküllerinin en az seviyede 
olduğunun garantisidir.  
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VM R754 EU6 

KUBOTA V3800-CR-T-E4 

En son nesil temiz motorlar 
Mathieu firması, partikül seviyesi ve nitrojen oksit emisyonları 
büyük ölçüde azaltılmış TIER 4 ve EURO 6 standartlarına sahip  
iki farklı motor seçeneği sunmaktadır. 

Düşük gürültü kirliliği 

Belirlenen aynı hızlarda çalışılması 
halinde, yeni nesil motorlar eskilere 
göre %20 daha az yakıt yakmaktadır. 

Daha az yakıt harcanması nedeniyle  
CO2 salınım oranı önemli ölçüde 
azaltılmaktadır. .   

Etkin sessizlik teknolojisi, gürültüsü 
azaltılmış motorlar ve kaliteli ses 
izolasyon malzemeleri sayesinde 
süpürme aracının akustik ses 
seviyesi ve basıncı azaltılmıştır. 

20% yakıt tasarrufu 20% daha az CO2 
emisyonu 
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Şasi

Motorlar

Boyutlar, ağırlık, kapasiteler

Çöp Haznesi

Süpürme sistemi

Vakum sistemi

Seyir hızı km/saat)
Çalışma hızı km/saat)
Direksiyon/Yönlendirme
Ön ve arka süspansiyonlar
Ön frenler
Arka frenler

Markası / Tipi

Yakış sonrası atık

Silindir hacmi
Silindir sayısı
Maksimum güç
Maksimum tork

Uzunluğu           (mm)
Genişliği             (mm)   (aynalar hariç)
Yüksekliği           (mm)   (döner tepe lambası hariç)
Koltuk yüksekliği    (mm)  (koltuktan tavana)
Azami Yüklü Ağırlığı    (kg)
Dingil mesafesi   (mm)
Ön aksta maksimum ağırlık     (kg)
Arka aksta maksimum ağırlık   (kg)
Yakıt deposu kapasitesi    (lt)
Temiz su deposu kapasitesi    (lt)
Geri kazanılmış su deposu kapasitesi    (lt)
Dönüş yarı çapı – kaldırımdan kaldırıma  (mm)
Dönüş yarı çapı – duvardan duvara   (mm)
Eğim tırmanabilme    (%)

Hacimsel kapasitesi    (m³)
Yük taşıma kapasitesi  (kg)
Malzemesi
Boşaltma yüksekliği     (mm) 

Süpürme genişliği        (mm)
Fırça sayısı 
Fırça çapı                 (mm) 

Hava akış kapasitesi     (m³/saat)
Vakum ağzı boyutları    (mm) 
Vakum borusu çapı        (mm)

1.280 mm

1.280 - 2.450 mm arası
3.Fırça ile 2.700 mm

1
.4

0
0

 m
m

 

25 veya 50 (ülke yasalarına göre değişir)
0 – 15 arası

2 veya çalışma modunda 4 tekerden
Yaprak yaylar

Çift fren sistemli disk fren
Hidrolik fren opsiyonel olarak kampana fren

Euro 6
VM R754EU6 turboşarjlı dizel motor

TIER IV / STAGE IIIB
KUBOTA V 3800-CR-TE-4B turboşarjlı dizel motor

TIER II / CARB TIER III
KUBOTA WG3800-G benzinli motor

Katalistli ve susturuculu 
egzoz sistemi

Katalistli (DOC) ve partikül 
filtreli (DPF) egzoz sistemi

Katalistli (DOC) ve partikül filtreli (DPF) egzoz sistemi       
+ 15 lt.AdBlue olan seçmeli katalitik indirgeme sistemi

2.970 cm³ 3.800 cm³ 3.800 cm³
4

58,1 kW (78 BG) @ 2.200 dev/dak55,4 kW (74 BG) @ 2.200 dev/dak
256 Nm @ 1.400 dev/dak

4
62 kW (83 BG) @ 2.300 dev/dak

270 Nm @ 1.350 dev/dak

4

310 Nm @ 1.500 dev/dak

3.852 (Azura) / 3.948 (Azura Flex)
1.293
2.089

970 – 1.030
5.000
2.150
2.500
2.500

70
300 (opsiyonel 540)

250 (opsiyonel)
3.150
3.700

28’e kadar

62
280 (opsiyonel 520)

13.000
540 x 200

250

1.650 – 2.450 (3 ncü fırçayla 2.700)
2 veya 3 (opsiyon)

900

2
1.500 (opsiyonlara göre değişir)

4016 paslanmaz çelik
1.400

3.845 – 3.965 mm

2.150 mm

2
.0

9
6

 m
m

 

Süpürme genişliği
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Teknik Özellikler & Ölçüler
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Türkiye Temsilcisi ve Distribütörü: 

ESMAN ÇEGA  
Esman Çevresel Ekipmanlar Güvenlik Araçları ve Sistemleri 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

İkitelli OSB., Metal İş Sanayi Sitesi, 9.Blok, No:4-6-8-10 
34490 Başakşehir – İstanbul / Türkiye 
Tel: +90 212 671 93 10             Faks: +90 212 671 49 19 

E-Posta: cega@esman.com           www.esmancega.com           
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