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  Sadece kamyon motorundan alınan güç ile hem araç yürüyüşü, hem süpürme, 
  Hidrostatik yürüyüş (65 km/saat).  Süpürme işlevi  0 - 16 km/saate kadar ,  
  AYA 13 - 18 ton arasındaki 4x2 farklı kamyon şasileri üzerine montaj imkânı, 
  7,2 m³ hacimli, paslanmaz krom çelikten çöp haznesi, 
  1.800 - 2.500 Lt. arası kapasiteli paslanmaz çelik su deposu,   
  Her iki yanda 740 mm genişliğinde vakum ağzı ve 65 cm çapında yan disk fırçalar,  
  Sadece bir vakum ağzı ve yan fırça ile süpürme genişliği  1.135 mm, 
  Bir Vakum ağzı, yan fırça ve orta fırça ile süpürme genişliği  2.075 mm; her iki 

yandan birden süpürme halinde 3.200 mm süpürme genişliği, 
 250 mm çapında emiş borusu,  
 Paslanmaz çelikten çöp eleği, Paslanmaz çelikten fan,    
 Güçlü emiş sistemi,  
 Yüksek basınçlı su ile yıkama sistemi 
 Seyyar emiş hortumu 

SCARAB - MAGNUM 

 Kolay erişimli ve kullanışlı Scarab CANbus tipi 
kullanıcı dostu kumanda konsolu ile tüm 
süpürme işlemlerine kabin içinde kumanda 
etme ve ayarlama imkanı,  

 Araçta ve sistemde oluşacak sorunların 
ekrandan görülmesi ve hızlı müdahale imkânı 

  Daha az kablo, daha az arıza. 

 Tek motor ve Scarab yüksek kapasiteli Hidrostatik şanzımanı ile sağlanan avantajlar: 
         - Daha az yakıt tüketimi,                   
         - Daha fazla yük taşıma kapasitesi, 
         - Daha fazla su deposu kapasitesi,   
         - Düşük gürültü seviyesi ve düşük egzoz emisyonu,  
         - Daha az bakım masrafı,  
         - Zaman tasarrufu, 

 Yan fırçalar ile orta fırçada 
basınç kontrolü, 

 Araç önünde yıkama çubuğu  Hidrostatik şanzıman  Yüksek basınçlı 
su ile yıkama 

CANbus Sistemi 
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