
kazuje się, że tak. Zamiatarka ulicz-
na FAUNA VIAJET 6 ma wiele uni-
katowych rozwiązań, dzięki którym 
spełnia najbardziej rygorystyczne 

kryteria stawiane takim maszynom. Jest mon-
towana na podwoziach 2 ‑osiowych o DMC 
w zakresie 15–18  t. Ma zbiornik na nieczy-
stości, którego pojemność wynosi 6  m3, 
a także duży zapas wody – w dwóch zbior-
nikach wykonanych z włókna szklanego mie-
ści się nawet 1900  l. Główny zbiornik znaj-
duje się pod zbiornikiem na zmiotki, nato-
miast dodatkowy –  między wentylatorem 
a kabiną, co zapewnia dodatkową ochro-
nę przed hałasem. Transport zbieranych za-
nieczyszczeń od szczotki do zbiornika odby-
wa się za pomocą podciśnienia wytwarzane-
go przez wentylator. W odróżnieniu od kon-
kurencyjnych rozwiązań, w zamiatarce FAUN 
VIAJET 6  jest stosowany system recyrkulacji 

zasysanego powietrza. Działa on w ten spo-
sób, że powietrze, które wraz z zanieczysz-
czeniami trafia do zbiornika, nie jest kiero-
wane na zewnątrz, ale ponownie wykorzy-
stywane. Poprzez dodatkową rurę przepływa 
do dyszy umieszczonej za ssawą, gdzie ma 
na celu odspajanie odpadów od nawierzch-
ni i poddmuchiwanie ich w kierunku rury za-
sysającej zanieczyszczenia. Zasadę działania 
zastosowanego układu najlepiej wytłuma-
czyć na przykładzie kartki papieru położonej 
na stole. W momencie dmuchnięcia na po-
wierzchnię stołu, kartka się uniesie i wtedy ła-
twiej ją podjąć. Wielkość zawracanego stru-
mienia jest regulowana przepustnicą w za-
kresie od 30 do 70%. Reszta powietrza trafia 
na zewnątrz, ale wcześniej zostaje ono spo-
wolnione w komorze wyciszającej, skąd – już 
pod niewielkim ciśnieniem – wylatuje przed 
tylną osią. W tym miejscu nawierzchnia jest 

już posprzątana, więc nie dochodzi do wznie-
cania kurzu. System recyrkulacji sprawia, 
że emisja drobnego pyłu z zamiatarki FAUN 
VIAJET 6 jest o 50% mniejsza niż w przypad-
ku maszyn, które nie są wyposażone w takie 
rozwiązanie. Co istotne, krążące w zabudo-
wie powietrze ogrzewa się na skutek tarcia, 
a ponieważ cała zabudowa ma dość zwar-
tą konstrukcję, powstałe w ten sposób ciepło 
oddziałuje na układ wodny. Umożliwia to ko-
rzystanie z zamiatarki nawet przy temperatu-
rze jednego czy dwóch stopni poniżej zera, 
bez obaw o zamarznięcie wody stosowanej 
do zraszania nawierzchni.

Zamiatarka FAUN VIAJET 6  ma szczot-
ki zamontowane w układzie pchanym, 
co oznacza, że każda z nich jest umieszczo-
na przed punktem zaczepienia. Zdaniem 
producenta takie rozwiązanie zapewnia 
lepsze „wgryzanie” się w nawierzchnię, 

Zamiatarka uliczna 
FAUN VIAJET 6 
– odpowiedź  
na wysokie  
wymagania

O

Od współczesnych zamiatarek ulicznych 
oczekuje się, aby były wydajne i skuteczne, 
ale także pracowały cicho i nie powodowały 
zapylenia. Czy jeden produkt jest w stanie 
sprostać tym wszystkim wymaganiom?

System recyrkulacji powietrza ogranicza emisję drobnego pyłu 
i dodatkowo podgrzewa układ wodny, umożliwiając zastosowanie 
zamiatarki przy niskiej temperaturze otoczenia.

Materiały wysokiej jakości oraz bardzo gładkie ściany wewnętrzne 
gwarantują łatwe opróżnianie zbiornika na odpady i jego wydłużoną 
trwałość. Gdy nie ma silnika pomocniczego, wolną przestrzeń można 
wykorzystać na dodatkowy zbiornik wody.
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jak również skuteczniejsze usuwanie za-
nieczyszczeń na zakrętach, w zatokach au-
tobusowych itp. Znajdująca się na środku 
szczotka walcowa została zamontowana 
wahliwie, co oznacza, że dostosowuje swo-
je położenie do nierówności drogi. Ponadto 
można płynnie regulować jej docisk, a tym 

samym dokładnie oczyścić każdą na-
wierzchnię. W standardowej kompletacji 
maszyna FAUN VIAJET 6 jest dostarczana 
ze szczotką walcową oraz talerzową po 
prawej stronie. Jeśli zachodzi konieczność 
sprzątania ulic jednokierunkowych, nie 
chcąc jechać pod prąd, warto zamówić 
szczotkę talerzową również z lewej stro-
ny. Taka zamiatarka umożliwia jednocze-
sną pracę obiema szczotkami bocznymi, 
tylko prawą lub tylko lewą. Zestaw dodat-
kowej szczotki talerzowej ma identyczną 
konstrukcję co montowany standardowo, 
więc obejmuje również dwie rury – ssącą 
i poddmuchującą.

Kompletując zamiatarkę VIAJET 6, moż-
na wybrać jeden z trzech rodzajów napę-
du. Oferta rozpoczyna się od pomocnicze-
go silnika spalinowego, który zapewnia moc 
55  kW (75  KM) i jest bardzo ekonomiczny, 
ponieważ jego średnie zużycie paliwa wy-
nosi 5–6 dm3/h. Przy takim rozwiązaniu jed-
nostka podwozia może być słabsza, bo część 
jej zadań przejmuje silnik zabudowy. Innym 
rozwiązaniem jest napęd zamiatarki za po-
mocą przystawki odbioru mocy zamonto-
wanej na silniku. Brak dodatkowej jednostki 

zmniejsza nakłady serwisowe, a wolna prze-
strzeń może być wykorzystana na dodatko-
wy zbiornik wody. Najbardziej zaawansowa-
ną opcję stanowi napęd hydrostatyczny, dzię-
ki któremu silnik cały czas pracuje w optymal-
nym zakresie obrotów, a układ przeniesienia 
napędu nie jest obciążony. Istotną zaletą jest 
także możliwość bardzo precyzyjnej kontroli 
prędkości jazdy.

Karol Wójtowicz
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EKOCEL Sp. z o.o. 
ul. Nowa 8, Rekowo Górne 
84-123 Połchowo 
www.ekocel.pl 

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem handlowym                
i serwisowym firmy FAUN. Oferujemy zarówno pojazdy do 
wywozu odpadów, jak również zamiatarki miejskie VIAJET 
oraz zamiatarki lotniskowe TERRAJET. 

 

 

 

TERRAJET VIAJET 6 

Szczotka talerzowa zamontowana w układzie 
pchanym działa jak skrobak i jest w stanie 
usuwać nawet ciężki brud. Może zostać 
wysunięta na zewnątrz niezależnie od dyszy 
ssącej – do dyspozycji operatora jest nawet 
pięć pozycji roboczych załączanych z kabiny. 
W zamiatarkach VIAJET przy szczotkach 
bocznych znajdują się po dwie rury. Jedna 
(nieco cieńsza) służy do poddmuchiwania 
zanieczyszczeń przy użyciu recyrkulowanego 
powietrza, druga (ssąca) transportuje zebrane 
odpady do zbiornika.

Z tyłu zabudowy jest montowany wąż ssawny służący 
do sprzątania miejsc trudnodostępnych, a nawet 
opróżniania pojemników na śmieci.
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