komunální zametače
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ZAMETAČE

katalog 2010

ZAMETAČE Commando
komunální

POPIS

Dulevo
Commando
je
malý komunální zametač
s odsáváním,
který
je zvlášť vhodný do
míst, kde jsou vysoké
požadavky na produktivitu práce a
současně na dobrou manévrovací schopnost
stroje. Vysoké účinnosti při zametání je dosaženo
díky zlepšené konstrukci stroje; rychlost při
práci 12 km/h, zásobník objemu 1,2 m3,
výkonná sací turbína, boční zametací jednotka,
dieselový motor třídy EURO 2.

Otočný přední kartáč – ovládaný řidičem pomocí páky umožňuje
snadné a účinné zametání i v těžko dosažitelných úhlech a na
nedostupných místech za zaparkovanými auty a pouličním značením.
Nastavitelná rychlost otáčení kartáče z místa řidiče, pohyb kartáče
v úhlu 180°, nastavitelná výška a sklon kartáče, aby bylo umožněno
optimální zametání krajů silnice.
Výjimečná stabilita – díky nízko
položenému těžišti je stroj velice
stabilní i v případě, že je plně
naložený a dojde k nežádoucímu náklonu. Stroj má silný motor,může
pracovat i ve sklonu 22%.
Vynikající pracovní nezávislost – velký zásobník na odpad a velká ložná
kapacita zvyšují autonomii stroje, čas na vykládku je minimální. Vysoké
vyklápění umožňuje vysypávat odpad do běžně užívaných městských
kontejnerů.
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Zametací systém – složený ze sací hubice a dvou bočních
kartáčů s nastavitelnou rychlostí otáčení je umístěn
v zadní části stroje, což umožňuje dobrou manévrovací
schopnost a vynikající výsledky. Zkrácená délka sací
hadice zajišťuje to,
že je téměř nemožné ji ucpat; její poloha vně stroje
umožňuje snadný přístup
k odsávanému odpadu. Pomocí jednoduchého ovládání
uvnitř kabiny lze celou zadní zametací jednotku posouvat do stran celkem o 30 cm a vyčistit tak i těžko
dostupná místa na obou stranách. Celou zametací jednotku lze
při přejíždění překážek nebo při přesunu stroje na jiné místo
zvednout. Nerezová sací hubice je opatřena zástěrkami.

Ovládání všech 4 kol – umožňuje vynikající manévrovací
schopnost a malý poloměr otáčení. Velikost kol a dostatečná
světlá výška umožňují stroji bez problémů přejet i velké pevné
překážky, obrubníky a vyjet na chodníky.

Prostorná a pohodlná kabina bez kapoty, velká přední a boční okna a velká
zpětná zrcadla umožňují obsluze stroje pracovat v pohodlné pozici s bezvadnou
viditelností. Do kabiny se snadno nastupuje, protože je nízko nad zemí.
Ergonomicky uspořádané ovládací prvky, přehledná palubní deska.
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TECHNICKÁ DATA

Pracovní šířka
• jen bočními kartáči (mm):
• s předním kartáčem (mm:)

1800		
2200		

Zásobník na odpad
• objem (m3):
• max. výška vysypávání (mm):
• max. hmotnost nákladu (kg):
• zásobník vody – objem (l):
• materiál nádrže

1,5
1650
450
280
nerez AISI 304

Výkon
• rychlost při přesunu (km/h):
• rychlost při práci (km/h):
• max. stoupavost při práci:
• teoretický pracovní výkon (m2/h):
Rozměry a váha
• šířka stroje (mm):
• délka stroje (mm):
• max. výška stroje (mm):
• pracovní hmotnost (kg):
• užitečná hmotnost
Motor
• VM Motori, model:
• výkon:
• palivo:
• počet válců:
• písty (cm3):
• zdvihový objem válců:

0-22
0-12
18 %
26 400 		
1720
4100
2570
2900
700

VM HR494HT3 (EURO3)
59 kW
nafta
4
2068
2776 ccm
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STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• světla
•	vytápěná kabina s 1 sedačkou a snímatelnými
dveřmi
•	zadní zametací jednotka - 2 boční kartáče a
sací hubice
•	rám 300 mm umožňující posun celé zadní
zametací jednotky do stran
• výkonná hydraulicky ovládaná sací turbína
• zadní nerezová sací hubice
• sací hadice
• nerezový zásobník na vodu 200 l
• trysky na ostřikování bočních kartáčů

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•
•
•
•
•
•

otočná přední výsuvná kartáčová jednotka
pohyblivá hadice
katalyzátor
náhradní kolo
hydraulický zvedák
zakázková barva
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ZAMETAČE 200 quattro
komunální

POPIS

Dulevo 200 quattro je komunální zametač, který je díky kombinovanému mechanickému a sacímu
systému sběru odpadu tím nejlepším řešením pro náročné požadavky na čistící výkon. Vysoký čistící
standard, ochrana životního prostředí a maximální produktivita, kombinovaná s nízkými náklady na
provoz.
Rychlost čištění – velké rozměry otvoru na nakládání
odpadu a dopravníku a velká šířka záběru hlavního
a bočních kartáčů umožňuje stroji Dulevo 200 Quattro
pracovat třikrát rychleji, než běžné nekombinované
zametače stejné třídy.
Originální návrh tvaru zásobníku na odpad, který je
zaměřen na optimální využití vnitřního prostoru, a
„suchý“ systém sběru umožňují velkou nosnost stroje,
čímž je snížena četnost vysypávání zásobníku a zvýšena
produktivita práce.

Kabina zametače má přehledně uspořádané ovládací prvky,
díky velkému prosklení je ze stroje dobrá viditelnost. Díky
přetlakovému systému filtrace vzduchu je uvnitř zajištěno čisté
a příjemné pracovní prostředí.
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U stroje je použit unikátní systém filtrace (5), který
odstraní i bez použití vody veškerý prach z vysátého
vzduchu, čímž je zajištěna ochrana životního
prostředí. Vzhledem k tomu, že byl navržen původně
pro práci v těžkém průmyslu, je stroj velice odolný.
Pokud prach v místě, kde se zametá, nedovoluje
použít ostřikování vodou (např. v cementárnách),
lze použít na stroj speciální kryty a díky sacímu
zařízení zametat zcela nasucho i ve velmi prašném
prostředí.

Dokonalý úklid i na nepřístupných místech, kam se nedostanou
kartáče stroje, umožňuje sací hadice.
Kombinovaný systém sběru – mechanický sběr a sání – je složen
z jednoho nebo více bočních kartáčů (1), které nametají odpad
doprostřed stroje k hlavnímu válcovému kartáči (2), který jej
nametá na rychlý svislý dopravník (3). Ten dopraví odpad do horní části zásobníku, čímž je využit jeho
celý objem a nosnost stroje. Zásobník (4) je vyroben z nerezové oceli AISI 304 a je vybaven hydraulickým
systémem vysypávání odpadu, který umožňuje vysypávání do výšky 800 (verze SB) až 1600 mm (verze
SA). Prach, který je zvedán hlavním kartáčem během zametání, je nasáván podtlakem, vytvářeným
uvnitř zásobníku výkonným ventilátorem (5).
K bočním kartáčům, které jsou mimo dosah
odsávání, stačí přivádět jen malé množství
vody, aby bylo zamezeno víření prachu. Voda je
přiváděna ze zásobníku (7) do trysek (8), které
jsou přímo u bočních a předního výsuvného
kartáče (9).

Patentovaný vertikální dopravník (3) s ocelovými lopatkami umožňuje velmi vysokou pracovní rychlost stroje a jedinečnou efektivitu při
zametání i těžších předmětů.
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Hlavní kartáč (2) je zavěšen ve středu a je perfektně vyvážen, takže „plave“ po podkladu, jeho přítlak je
nastavitelný a díky hydraulickému systému konstantní, takže zamete dobře i nerovný povrch. Výsuvný
přední kartáč (9) zajistí účinné čištění na krajích silnice a na těžko
přístupných místech. Pohyb kartáče je řízen pomocí pákového
ovladače
umístěného
na
dveřích kabiny, což znemožňuje
náhodný pohyb během řízení.
Kartáč je odolný, při nárazu
na překážku zabrání jeho
poškození magnetický senzor
a mechanická ochrana.
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Pracovní šířka
•
•
•
•

jen s hlavním kartáčem (mm):
s pravým bočním kartáčem (mm:)
s pravým a levým bočním kartáčem (mm):
s bočním a předním výsuvným kartáčem (mm):

Hlavní kartáč – válcový pr. (mm):
Boční kartáče - kruhové pr. (mm):
Zásobník na odpad

• objem (m3):
• max. výška vysypávání (mm):
		

• nenaloženého vozidla (kg):
• celková hmotnost (kg):
• užitečná hmotnost (kg):
Rozměry

• šířka stroje (mm):
• délka stroje (mm):
• max. výška stroje (mm):
Motor

typ		
max. výkon:
palivo:
počet válců:
Provozní brzda:
Parkovací brzda:

480
850

2,5
800 (verze SB)
1600 (verze SA)

Zásobník vody (volit.) – objem (l):
Max. rychlost při přesunu (km/h):
Max. rychlost prac. rychlost (km/h):
Max. stoupavost:
Hmotnost

1300		
1700
2100
2600		

400
30
18
19%

4000
6000
2000

2040
4730
2550

VM HR494 HT3 vodou chlazený (EURO 3)
59 kW při 2600 rpm
nafta
4
hydraulická
hydraulická		
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STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• světla
•	přetlaková vytápěná kabina s filtrem na vstupu
vzduchu, se 2 sedadly
• válcový hlavní kartáč, pravý boční kartáč
•	svislý dopravník odpadu (řetězový nebo
řemenový)
• sací turbína se systémem vypínání
•	filtr ze směsných vláken polyester/bavlna
odolný proti plísním
• hydraulický oklep filtru
•	zásobník na odpad 2500 l, hydraulické
vyklápění

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• levý boční kartáč
• pravý přední výsuvný kartáč
• kryty bočních kartáčů
•	systém ostřikování bočních kartáčů vodou se
zásobníkem vody 400 l
• vysokotlaká mycí jednotka s hadicí délky 11 m
•	výkonná sací jednotka s pohyblivou hadicí délky
4 m, průměr 100 nebo 150 mm
• katalyzátor
• přídavný dvojitý kazetový vzduchový filtr motoru
• klimatizace
• náhradní kolo
• superelastické pneumatiky
• hydraulický hever
• centrální manuální mazací systém s čerpadlem
• gumové boční nárazníky

Dulevo 200 quattro je vhodný nejenom k úklidu veřejných komunikací, ale stále častěji nachází
uplatnění v rozlehlých průmyslových areálech, jako vápenky, cementárny, betonárky a ocelárny, kde
efektivní recyklace průmyslového odpadu může znamenat nemalé úspory.
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POPIS

Dulevo 5000 Evolution je komunální zametač, který splňuje veškeré požadavky na úklid ve městě: je
rychlý, účinný, šetrný k životnímu prostředí a má nízké provozní náklady. Hodí se pro celoroční provoz,
protože bez problémů zvládá i zametání sněhu.
Kombinovaný systém zametání využívá výhod mechanického sběru nečistot současně s účinným
odsáváním. Boční (1) a hlavní (2) kartáče zametají odpad, který je svislým dopravníkem (3) mechanicky
přesouván do zásobníku; odsávání současně
udržuje během práce velice nízkou prašnost.
Tento
jednoduchý
patentovaný
systém
umožňuje zamést a naložit více než 0,5 t
odpadu za minutu, od nejjemnějšího prachu
po objemné a těžké odpadky, jako např. láhve,

velké kameny a dokonce i krabice od ovoce a zeleniny,
používané na tržištích. Tento účinný systém umožňuje
stroji pracovat až třikrát rychleji v porovnání s čistě
podtlakovými systémy sběru. Není třeba nakládat nic
ručně, nikdy nedochází k ucpání stroje.

detail mechanického dopravníku
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Hlavní kartáč je centrálně zavěšen a perfektně vyvážen, takže „plave“ po podkladu, přítlak je nastavitelný
a díky hydraulickému systému konstantní, takže kartáč zamete dobře i nerovný povrch. Výsuvný přední
kartáč (10) zajistí účinné čištění na krajích silnice a na těžko přístupných místech. Lze ho otáčet
v úhlu 180° a je ovládán joystickem umístěným na dveřích kabiny v pozici, která neruší řidiče od řízení.
K bočním kartáčům, které jsou mimo dosah odsávání, stačí přivádět jen malé množství vody, aby bylo
zamezeno víření prachu. Voda je přiváděna membránovým čerpadlem z nerezového zásobníku (7)
o objemu 500 l do trysek (8), které jsou přímo u bočních
a předního výsuvného kartáče.
Prachový filtr (6) má plochu větší než 22 m2, což
umožňuje pracovat dlouhou dobu, aniž by se filtr ucpal.
Filtr je vyroben ze směsi vláken (73% polyester a 27%
bavlna), je odolný proti plísním, zachytí i nejjemnější prach
(od 3 micronů) a je téměř nezničitelný. Filtrační systém
je vybaven účinným oklepem filtru (9), který ovládá
řidič přímo z kabiny. Oklepaný prach padá do zásobníku
odpadu.
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Velký, nerezový, zcela utěsněný zásobník (4) má objem 5 m3 a nosnost 5000 kg. Díky vrchnímu plnění
pomocí svislého dopravníku je využitelná celá jeho kapacita. Prach, který se zvedá během zametání
kolem hlavního kartáče je nasáván do zásobníku
dvojicí silných sacích motorů (5). Systém suchého
zametání snižuje spotřebu vody, která se používá
pouze doplňkově u výsuvného a bočních kartáčů.
Vzhledem k velkým objemům zásobníků není třeba
často vysypávat odpad ani doplňovat vodu.

Vynikající manévrovací schopnost je zajištěna unikátním
patentovaným systémem ovládání všech 4 kol. Kabina
s velkým předním a bočními skly, velkými zpětnými zrcadly
a s možností řízení na pravé straně usnadňuje manipulaci se strojem i na nepřehledných místech. Zadní
dvouúrovňové hydraulické zavěšení umožňuje optimální
nastavení pro práci nebo přesun stroje.

Jednoduchá údržba je důležitá pro snížení provozních
nákladů. Všechny důležité díly jsou uloženy v prostoru
motoru, který je snadno přístupný po sklopení kabiny.
Vzhledem k tomu, že stroj byl konstruován s ohledem
provoz mezi lidmi, je velmi šetrný k životnímu prostředí
Tichý chod umožňuje práci i v noci.

Kabina je velice pohodlná, sedačky jsou odpružené a
dokonale nastavitelné. Ovládací prvky jsou ergonomicky
uspořádány, stroj je vybaven posilovačem řízení. Kabina je
hlukově izolovaná.
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POPIS

5000 Hydro

Zametač Dulevo 5000 Veloce
je upravenou verzí stroje 5000 Evolution.
Tyto úpravy souvisejí s novým motorem IVECO
(EURO 4). Špičkové parametry tohoto motoru o
výkonu 152 kW umožňují zametači dosáhnout při
přesunu rychlosti až 70 km/h a je tak ideální volbou pro úklidové společnosti a technické služby,

které potřebují přesouvat
stroj na zakázky u vzdálených
klientů.
Veškeré přednosti kombinovaného systému sběru
nečistot (mechanický svislý dopravník + odsávání)
zůstávají u tohoto modelu zachovány.

POPIS

Dulevo 5000 Hydro je komunální stroj na mytí a dezinfekci komunikací ve městech. Zásobník o objemu
6000 l umožňuje pracovat dlouho bez doplňování vody. Vysokého účinku při mytí je dosaženo díky přední
stříkací liště, která má hydraulicky nastavitelný úhel, polohu a vzdálenost od země. Lišta je ovládána
jednoduše z kabiny stroje. Stroj je vybaven také stříkacím nástavcem na čištění těžko přístupných míst.
5000 Hydro má stejné charakteristické vlastnosti jako Dulevo 5000 Evolution: pohodlnou kabinu
s přehlednými ovládacími prvky, velkým čelním a bočními skly a velkými zpětnými zrcadly zajišťujícími
dobrou viditelnost, řízení všech 4 kol.
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TECHNICKÁ DATA

Pracovní šířka
• jen s hlavním kartáčem (mm):
• s pravým a levým bočním kartáčem (mm):
• s bočním a předním výsuvným kartáčem (mm):

1 300		
2 600
3 500		

Zásobník na odpad
• objem (m3):
5
• max. výška vysypávání (mm):
2 200
			
Zásobník vody – objem (l):
Minimální obrysový průměr otáčení (mm):
Max. pracovní rychlost (km/h):
Max. rychlost při přesunu (km/h):
Hmotnost
• celková hmotnost (kg):
• užitečná hmotnost (kg):
Rozměry a hmotnost
• šířka stroje – osy kol (mm):
• délka stroje (mm):
• max. výška stroje (mm):
Motor
• typ
• max. výkon:
• palivo:
• počet válců:
Provozní brzda:
Parkovací brzda:
Přední zavěšení:
Zadní zavěšení:

500
9 500
18
42
12 250
5 100
2 350
5 890
3 050
IVECO F4E0484C (Euro 4)
110 kW při 2700 ot.
nafta
4

hydraulická
mechanická
půleliptická listová pružina
automatické hydraulické dvouúrovňové
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STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• světla
•	přetlaková vytápěná kabina s filtrem na vstupu
vzduchu, se 2 sedadly
• válcový hlavní kartáč
• pravý a levý boční kartáč
•	svislý dopravník odpadu (řetězový nebo
řemenový)
• 2 sací turbíny s hydraulickým pohonem
•	filtr ze směsných vláken polyester/bavlna
odolný
• proti plísním
• hydraulický oklep filtru
•	zásobník na odpad 5000 l, hydraulické
vyklápění

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• pravý/levý přední výsuvný kartáč
• kryty bočních kartáčů
•	systém ostřikování bočních kartáčů se
zásobníkem vody 500 l
• vysokotlaká mycí jednotka s hadicí délky 11 m
•	výkonná sací jednotka s pohyblivou hadicí délky
4 m, průměr 100 nebo 150 mm
• katalyzátor
• přídavný dvojitý kazetový vzduchový filtr motoru
• klimatizace
• dvojí řízení
• náhradní kolo
• hydraulický hever
•	centrální manuální mazací systém
(s čerpadlem)
• centrální automatický mazací systém
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ZAMETAČE 5000 Evolution
komunální

