Zamiatarka uliczna

+

Wi ksze zbiorniki wody
Wysoka wydajno ssania
System recyrkulacji powietrza
Zoptymalizowana aerodynamika

VIAJET 6 to zamiatarka, która może być konfigurowana z różnym dodatkowym osprzętem i oprzyrządowaniem tak, aby
realizować niemal każdą funkcję operacyjną i eksploatacyjną. Jako pionier w dziedzinie technologii napędów hydraulicznych
spółka FAUN opracowała koncepcje jednosilnikowe, które w porównaniu z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie silników

pomocniczych i silników podwozia – wyznaczają przyszłe trendy wśród zamiatarek z napędem hydraulicznym i hydrostatycznym.
Poza wysoką wydajnością, technologia ta zapewnia szereg dodatkowych walorów użytkowych. Ekonomiczność połączona
z maksymalną troską o4 środowisko
sprawiają, że marka FAUN wyróżnia się na tle konkurencji. Jednym z przykładów jest system
2

recyrkulacji powietrza zamontowany standardowo we wszystkich modelach, który gwarantuje najniższe możliwe wartości emisji
pyłów i cząstek stałych.
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Napęd z dodatkowym
silnikiem pomocniczym
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Napęd hydrauliczny
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Normy emisji spalin
• Euromot 3a (z elastyczną regulacją)
• Euromot 3b
Dzięki silnikowi pomocniczemu funkcje
zamiatarki realizowane są niezależnie od
silnika podwozia. A dzięki zastosowaniu
mniejszych i lżejszych silników, potrzeba
jeszcze mniej miejsca i można
1
2 zwiększyć
ładowność.
Nacisk położony jest na ekonomiczność
i wydajność zamiast na niewykorzystane
rezerwy mocy.

Napęd zamiatarki jest realizowany przez
podwójną pompę 3 hydrauliczną, która jest
1
zasilana z przystawki odbioru mocy silnika
podwozia (ok. 600 Nm), niezależnie od sprzęgła
i skrzyni biegów. Zmienna praca w zakresie pracy
silnika od 900 do 2000 obr./min.
Dopasowanie mocy turbiny wentylatora do
pracy silnika tak, aby zaspokojone zostało
zapotrzebowanie, oznacza
większą
oszczędność
3
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paliwa.
Wyeliminowanie tradycyjnego
silnika pomocni1
4
czego zmniejsza wydatki
na konserwację. Nie ma
również żadnych dodatkowych emisji, a poziom
hałasu można zmniejszyć nawet o 2 dB (A).
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Napęd hydrostatyczny
• HS 1000 – do ok. 290 KM, napęd przez wał
Kardana, z możliwością przełączania między
trybem mechanicznym i hydrostatycznym.
• HS 2000 – w klasie ciężkiej, do ok. 400 KM,
napęd przez przystawkę odbioru mocy silnika
podwozia, co oznacza, że można go łączyć
z automatycznymi skrzyniami biegów.
Dzięki temu rozwiązaniu silnik podwozia może
pracować w optymalnym zakresie obrotów,
a jednocześnie zdejmowane jest obciążenie
z całego układu przeniesienia napędu. Umożliwia
to łatwe i wygodne sterowanie zmianą obciążenia
przy użyciu pedału przyspieszenia. Opcjonalnie
może zostać zainstalowana funkcja Tempomatu.
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1. Pompa łopatkowa

1. Silnik pomocniczy

1. Skrzynia biegów

2. Hydraulika robocza

2. Pompa łopatkowa

3. Hydraulika robocza
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2. Pompa napędowa
3. Silnik napędowy

4. Pompy
pomocnicze
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Pozycja wentylatora

Ciche zamiatanie

Większa ilość wody

Nowoczesne napędy

optymalny przepływ strumienia powie-

efektywną redukcję hałasu nawet do 99

jemność 1.900 litrów. Główny zbiornik

które może wykorzystać w trzech pod-

Pochylony wentylator ssący zapewnia
trza i lepszą siłę ssania.

Opcja “Silent Plus” oznacza wysoce
dB(A) w silniku i w wentylatorze.

Podwójny zbiornik ma całkowitą poz włókna szklanego jest przymocowany

do ramy pod zbiornikiem na zmiotki.
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Zbiornik dodatkowy, również z włókna
szklanego, zamontowany jest między

wentylatorem a kabiną, zapewniając do-

FAUN ma wieloletnie doświadczenie,

stawowych typach napędów. W zależności od obszaru pracy zamiatarki klient
1
spośród różnych
może wybierać

koncepcji napędu.

datkową ochronę przed hałasem.
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System recyrkulacji powietrza zapewnia stały przepływ powietrza ze zbiornika na zmiotki do agregatów zamiatających (dyszy
nadmuchowej za dyszą ssącą). Tylko niewielka część powietrza przechodzi do atmosfery. W zależności od ustawień roboczych

objętość recyrkulowanego wydmuchiwanego powietrza można regulować w zakresie od 30% do 70%. Emisja drobnego pyłu
z zamiatarki FAUN jest o 50% mniejsza niż w przypadku rozwiązań bez funkcji recyrkulacji. Zanieczyszczone powietrze nie
przedostaje się do obszaru roboczego z tyłu i wokół zamiatarki.

Dodatkowy efekt oczyszczenia ulic uzyskuje się poprzez dodanie wody do recyrkulowanego powietrza. Zimą VIAJET może

pracować nawet przy temperaturach do -5 °C, ponieważ powietrze w układzie podgrzewane jest do około 15 °C, co zapobiega
zamarznięciu wody w kanale ssawnym i zbiorniku na zmiotki.
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Dysza w kształcie litery V

Dysza ssąca w kształcie litery V z dużym
otworem, wykonana z 4 mm stali, przenosi zassany odpad prosto do rury ssącej. Nawet w trudnych warunkach ciężki
odpad zostanie w całości zebrany.
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Wszystko w jednym miejscu

Centralny panel sterowania zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji
i przekazuje kierowcy wszystkie istotne
informacje.
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Elastyczny wąż na pneumatycznym
wysięgniku

Solidny, montowany z tyłu system ssący realizuje wypróbowane i sprawdzone
funkcje, a także umożliwia dodatkowe
zastosowania, np. opróżnianie ścieków ulicznych i pojemników na śmieci.
Dzięki pneumatycznemu wysięgnikowi
nośnemu, układ ssący można bez trudu
przesuwać w całym obszarze roboczym
z regulowaną wysokością roboczą.
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Wydajna szczotka

Szczotka zamontowana jest, jako element pchany na środkowej kolumnie
i wyposażona jest w dodatkowe zabezpieczenie przed przeciążeniem. Zgarnia z powierzchni drogi nawet ciężki
brud, działając jak skrobak. Może zostać obrócona na zewnątrz niezależnie
od dyszy ssącej (2-5 pozycji roboczych
ustawianych z kabiny). Dostępna także
wersja szczotki ciągnionej.
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Przedłużona żywotność

Wysokiej jakości materiały (dno zbiornika ze stali nierdzewnej V2A) oraz bardzo gładkie ściany wewnętrzne gwarantują łatwe opróżnianie i wydłużoną
żywotność.
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Centralna konsola sterująca

Wszystkie zawory i urządzenia do regulacji układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych zlokalizowane
są w centralnej konsoli, która jest łatwa
w konserwacji i zabezpieczona przed
dostępem wody.
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Nierówny teren

Szczotka walcowa środkowa jest zawieszona w taki sposób, że waha się wokół
środka ciężkości, co oznacza, że dostosowuje się do każdego wyboju i każdej
wypukłości drogi. Siłę docisku i prędkość obrotową można płynnie regulować, dzięki czemu każda powierzchnia
może zostać dokładnie oczyszczona.

Woda jako
standard

Opcjonalna rozbudowa
bez zmiany rozstawu osi
podwozia

Opcjonalna rozbudowa*
ze zmianą rozstawu osi
podwozia

Dodatkowy silnik pomocniczy John Deere

1.900 l

Brak możliwości wydłużenia

Dodatkowo 600 l

Dodatkowy silnik pomocniczy DEUTZ

1.900 l

Maksymalnie do 2.200 l

Dodatkowo 1.200 l

Napęd hydrauliczny

1.900 l

Maksymalnie do 2.700 l

Dodatkowo 1.700 l

Napęd hydrostatyczny

1.900 l

Maksymalnie do 2.700 l

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY
Koncepcje napędów VIAJET 6

Dodatkowo 2.000 l
*niezależnie od koncepcji napędu

KONCEPCJE NAPĘDÓW
Warianty napędów
Napęd z dodatkowym silnikiem pomocniczym

Kategoria zabudowy
4m3

6m3

7m3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Napęd hydrauliczny
Napęd hydrostatyczny

5m3

x

8m3

12m3

x

x

FILTAIR

AQUATHERM

Osprzęt szybkiej wymiany zabudowy

HS 2000 - napęd hydrostatyczny

Przednia szczotka

Układ wysokiego ciśnienia

KATEGORIA
CITY CLASS

obszary miejskie

VIAJET 4

VIAJET 5

VARIO CLASS

wielozadaniowe

VIAJET 6

VIAJET 7

POWER CLASS

zastosowania specjalne

VIAJET 8

VIAJET 12

Firma EKOCEL jest wyłącznym przedstawicielem irmy ZOELLER-Kipper GmbH i FAUN na rynku polskim.
EKOCEL Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne, Tel. +48 58 774 89 50, Fax +48 58 774 89 30, ekocel@ekocel.pl, www.ekocel.pl

