
5,5 m³ Kapasiteli, Tier 3 Motorlu,  
Hidrostatik Tip, Vakumlu Yol Süpürme Aracı 

RAVO 540 STH (i-Sistem) 
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 Hidrostatik yürüyüş sistemi,  
 Büyük kabin hacmi, geniş görüş açısı, ayarlanabilen direksiyon,  
 200 cm süpürme genişliği, 550 lt. su deposu, 
 Standart olarak sunulan klima sistemi, 
 Tier 3 normunda, 4 silindirli, dizel motor, 139 HP@2.200 dev./dak.da  
 5,5 m³ hacimsel kapasiteli, 304 paslanmaz çelikten çöp haznesi, 
 Çöp haznesini damper tipi devirerek 85 cm yükseklikten atık boşaltma, 
 Yağlama gerektirmeyen çekilir tip, çelik tablalı fırça sistemi, 
  Hız tümseklerinde vakum ağzı ve fırça sistemini koruyan yükselme sistemi,   
  1.816 mm dingil mesafesi ile kent içinde üstün manevra yeteneği,   
 Tüm süpürme aracında sadece 15 adet gres noktası ile kolay bakım,  
 Saatte 13.980 m³ vakum fanı kapasitesi ile güçlü emiş sistemi,  

İ Sistem (Akıllı Kontrol Sistemi)  

RAVO 540 STH (i-Sistem) 

 Yolu süpürürken her hangi bir anda performansınıza 
ekranda göz atabilirsiniz.  

  i-Sistem, servis bakım zamanını, performansı, arıza tespit 
bilgilerini ve gerekli uyarıları gösterir.  

  İster süpürme yapın, ister boşaltma yapın veya seyir 
halinde olun, ekran sizin durumunuza adapte olur.  

 Bir göz atarak tüm fonksiyonları kontrol edebilirsiniz.   

Opsiyonel Özellikler: 
 Yüksek basınçlı su ile yıkama sistemi (8 m. Hortumu, 

pompası, hortum sarma makarası ve su tabancası ile) 
 Seyyar emiş hortumu, 
 Araç önüne monteli 3 ncü fırça sistemi, 
 Araç önüne monteli kar bıçağı veya kar fırçası ekipmanı,  
 Ağır hizmet tipi vakumlama sistemi (özel malzeme ile kaplı 

vakum ağzı ve vakum borusu, boryum alaşımlı fan)  
 1.200 lt su deposu, araç üstünde monteli iki adet otomatik 

sarmalı hortum makarası, iki adet su tabancası ve yüksek 
basınç su pompası ile süpürme yaparken yol yıkama 
(SWASHER) özelliği,    

Swasher 

3 ncü Fırça Seyyar emiş hortumu Kar bıçağı Yüksek Basınçlı Su 
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