
OBJEM

6,0 m3
HMOTNOSŤ

11,4 t

RAVO 5 iSERIES
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V roku 1964, keď bola spoločnosť RAVO založená, boli položené základy pre prvý 
kompaktný vysávací cestný zametací stroj. Odvtedy sa spoločnosť RAVO rozrástla 
do modernej výrobnej prevádzky so sídlom v Holandsku. Tu vyrábame vysokokvalitné 
zametacie stroje pre zákazníkov po celom svete.

Naša medzinárodná sieť predajcov nám umožňuje poskytovať servis na vysokej úrovni 
zákazníkom na celom svete. Medzi našich zákazníkov patria známe mestá ako Rím, 
Amsterdam, Dubaj, Saint Petersburg, Washington DC, Darmstadt, Porto a Bordeaux.

Spoločnosť RAVO úspešne poskytuje podporu svojim zákazníkom pri hľadaní riešení 
bežných denných problémov. RAVO pomohla Rímu znížiť hlučnosť zametačov vývojom 
špeciálneho “silent” programu pre tichý chod. Mesto Barcelona zase potrebovalo zametací 
stroj, ktorý by dokázal súčasne zametať aj umývať; spoločnosť RAVO preto vyvinula 
možnosť kombinovanej funkcie “swasher” – a to je len niekoľko prípadov.

Spoločnosť RAVO si váži úzky vzťah so svojimi zákazníkmi; podpora RAVO a poskytovaný 
servis na vysokej úrovni pomohli mestu Berlín dosiahnuť vyššiu prevádzkyschopnosť 
strojov. Takéto vzťahy a naše sústredenie sa na jeden produkt urobili zo stroja RAVO 5 
iSeries to, čím je dnes: najlepší a najpredávanejší cestný zametač na svete.

A má to svoj dôvod, prečo RAVO ponúka stroje na všetkých úrovniach; či ide 
o neuveriteľnú prevádzkyschopnosť, úsporu paliva v porovnaní so zametačmi 
namontovanými na nákladných podvozkoch, komfort operátora alebo najmodernejšiu 
konštrukciu. Naďalej budeme pokračovať vo vyvíjaní osobitého úsilia, aby sme zo strojov 
RAVO 5 iSeries urobili to, čím sú dnes: referenčným strojom v oblasti zametania.

VIAC AKO 50 ROKOV SKÚSENOSTÍ
A VÁŠNE PRE ZAMETANIE
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Pevné základy

Každý detail stroja RAVO 5 iSeries bol vyvinutý s jednou vecou na zreteli: čistá ulica jedným ťahom bez ohľadu na ročné obdobie a podmienky. 
Urbanistické centrum alebo vidiek, piesok alebo lístie, púštna horúčava alebo arktická zima, diaľnice alebo cyklotrasy.

Preto štandardná výbava každého stroja RAVO zahŕňa:

• Ergonomicky navrhnutú kabínu s nastaviteľným volantom 
 prístrojovou doskou a lakťovou opierkou

• Klimatizáciu

• Výkonný motor IVECO

• Linde hydrauliku

• Zásobník z nehrdzavejúcej ocele s objemom až do 5 m³

• Užitočné zaťaženie 5500 kg

NAVRHNUTÝ NA VÝKON OBJEM

6,0 m3
HMOTNOSŤ

11,4 t

• Extrémnu manévrovateľnosť s priemerom otáčania len 5 m (od okraja po okraj)

• Jedinečný ťahový systém kief: 
 – Konštantný tlak kefy predlžuje životnosť kefy o 50% 
 – Jednoduchý na údržbu: nie je potrebné žiadne mazanie.

• Hydraulické zavesenie predných kolies s automatickým systémom korekcie 
 sklonu

• Na celom stroji je len 15 mazacích bodov.



V našej spoločnosti RAVO naše produkty 
neustále zlepšujeme a vyvíjame. 
Nový RAVO inteligentný elektronický 
monitorovací systém, ktorý dostal názov 
iSystem, je vynikajúcim príkladom 
našej poslednej inovácie. Bol špeciálne 
navrhnutý na plnú kontrolu vášho 
zametacieho stroja.

Tento nový a robustný ovládací systém bol 
vyčerpávajúcim spôsobom testovaný tak, 
aby spĺňal vysoké štandardy RAVO. Použitie 
uzlov zaručuje stabilitu a zabudované LCD 
obrazovky vám umožňujú kontrolovať 
elektronický a hydraulický systém. Tento 
systém vám uľahčí údržbu vášho stroja tým, 
že vás bude informovať o stave funkcií vášho 
zametača.

Jedným prehľadom môžete skontrolovať 
všetky funkcie vášho zametača. 
Prostredníctvom rôznych obrazoviek, ktoré 
máte k dispozícii, môžete napríklad sledovať 
čas zametania a motohodiny stroja, servisné 
intervaly alebo kontrolovať hydraulický 
systém, kontrolky, merače, rôzne hladiny 
tlaku a napätia atď.

Zametací režim

Diagnostický režim Informačný režim Režim meračov parametrov
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NOVÉ MOŽNOSTI S NOVÝM ISYSTEM



Čo sa týka komfortu, nová priestranná kabína RAVO spĺňa naše očakávania 
na ergonomický štandard. Nasledujúce vybavenie ponúka RAVO ako štandard:

Kabína RAVO je navrhnutá s pomocou skúsených zahraničných operátorov strojov RAVO. Pre 
kabínu sú k dispozícii aj ďalšie výbavy, ktoré vám uľahčia prácu. Môžete si zvoliť ovládanie klímy, 
vzduchom odpružené sedadlo vodiča, LED pracovné kontrolky a/alebo doplnkovú priehradku.

• iSystem

• Zvukovo izolovaná kabína

• Panoramatický výhľad

• Nastaviteľný stĺpik volantu, prístrojová 
 doska a lakťová opierka

• Zadná kamera pre cúvanie

• Klimatizácia

• Zástrčka na 12V

• Rádio s MP3 a USB

• 2 držiaky na poháre.

Jednoduchá údržba

Zametací stroj RAVO 5 iSeries je jednoduchý na údržbu:

• Jedinečný bezúdržbový systém kief

• Čistič ventilátora

• Veľké servisné dvere pre ľahký prístup

• Ľahko vymeniteľné kefy

• Voliteľný ľahko čistiteľný filter

• Voliteľné vysokotlakové vodné čerpadlo.
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KED SA INTELIGENCIA
SNÚBI S KOMFORTOM

OBJEM

6,0 m3
HMOTNOSŤ

11,4 t



VŠESTRANNÝ STROJ

46 Ravo 5 iSeries

Pre tých, ktorí potrebujú konkrétne požiadavky, RAVO ponúka celý rad možností ako 
si svoje RAVO 5 iSeries prispôsobiť vlastným potrebám. Nižšie sú uvedené niektoré 
príklady z dostupných možností.

Vysypávanie zásobníka

Táto funkcia stroja vám umožňuje vysypať nečistoty priamo dozásobníka, 
pričom stroj má výklopnú výšku 1550 mm.

Tretia kefa/čistenie od buriny

Tretia kefa zvyšuje dosah zametania stroja RAVO 5 iSeries. Táto voľba 
umožňuje vodičom efektívnejšie vyčistiť chodníky a cestné žľaby. S prídavnými 
vytrhávačmi buriny sa veľmi hodí na ekologické odstraňovanie rastlín. Táto 
možnosť môže byť vybavená ešte aj funkciou “rýchleho uvoľnenia”, čo umožňuje 
rýchle odobratie alebo inštaláciu tretej kefy.

Výbava pre ťažkú prevádzku

Vybavte svoj zametací stroj potiahnutou sacou trubicou, čím predĺžite jej 
životnosť pri práci v najťažších podmienkach.

Vysokotlakové vodné čerpadlo

Možnosť vysokotlakového čerpadla je ideálna pre rýchle čistenie vnútra 
zásobníka, systému kief a sacieho systému alebo vonkajšieho nábytku 
na uliciach.

Nastavenie sklonu kefy

S nastavením sklonu kefy môžete napolohovať kefy do optimálneho záberu 
na zametanie žľabov, čím sa zametanie zefektívni.

Nezávislé zdvíhanie kief

Nezávislé zdvíhanie kief vám umožní znížiť opotrebovanie 
kief a dosiahnuť ich dlhšiu životnosť.

Inštalácia kombinovanej zametacej a vysokotlakovej 
výbavy

Súčasné zametanie a striekanie ciest a chodníkov. Vysokotlakové umývacie 
príslušenstvo umožňuje obsluhujúcim vyčistiť najťažšie dostupné miesta, 
pouličný nábytok a semafory. Dostupné sú rôzne konfigurácie čo sa týka tlaku 
vody, zásobníkov vody a čerpadiel.

Recyklácia vody

Táto možnosť zdvojnásobuje akčný rádius a súčasne znižuje emisie prachu.

Ručná vysávacia hadica

Ručná vysávacia hadica je ideálna na vysávanie lístia a vyprázdňovanie žľabov 
a odpadkových košov.

Silent program pre tichý chod

Silent program znižuje hladinu hluku stroja RAVO 5 iSeries o 15%. Obsahuje 
špeciálny softvér, zvukovo izolačné materiály a špeciálne tiché kefy.
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RAVO 5 ISERIES:
VYROBENÉ V HOLANDSKU

To, že je RAVO číslom jedna v Európe, čo sa týka výrobcov cestných zametacích strojov a to, že má 
50 rokov skúseností, robí zo strojov RAVO skutočných špecialistov v zametacej branži. Na splnenie 
vašich želaní máme know-how aj skúsenosti. Stroje RAVO 5 iSeries sú skonštruované podľa 
holandských noriem; vysoká kvalita, robustnosť, vynikajúca technológia a inovatívny dizajn.

RAVO: Váš preferovaný partner

Spoločne s našou sieťou certifikovaných a oddaných predajcov vám pomáhame prekročiť vaše 
očakávania a prekonať všetky prekážky.

Sme si vedomí toho, že náš stroj musí pracovať 24/7. Aby sme dokázali naše presvedčenie 
o kvalite nášho výrobku, ponúkame zákazníkom štandardnú záruku dva roky alebo 2000 hodín 
na každý zametač, ktorý opustí našu výrobnú prevádzku. Navyše ponúkame tiež 5 ročnú záruku 
na zásobník a podvozok.
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ORIGINÁLNE DIELY RAVO –
NAVRHNUTÉ TAK, ABY PASOVALI!

RAVO AKADÉMIA
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Originálne diely RAVO sa vyrábajú v súlade s najvyššími štandardami kvality, 
trvanlivosti a výkonu, preto sú tou najlepšou voľbou pre váš zametací stroj RAVO.

Aby ste mali vždy istotu, že máte tie správne časti vždy k dispozícii pre plánovaný servis, zostavili sme 
servisné kity na každú prehliadku, je to také jednoduché!

Používanie originálnych dielov RAVO znamená:

• 12 mesačnú záruku na tieto diely

• Súlad s OEM špecifikáciami

• Zvýšenie životnosti vášho zametacieho stroja RAVO

• Vždy správne pasujú

• Úsporu nákladov v dlhodobom merítku.

Pre bližšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu, ktorý má k dispozícii odborníkov 
školených na RAVO diely s potrebnými znalosťami a skúsenosťami, ktorí vám pomôžu. Taktiež vás môžu 
ďalej informovať o možnostiach uzavretia dohody o plnom servise a ďalších možnostiach servisu 
a údržby.

Školenie a vzdelávanie si v spoločnosti RAVO vysoko ceníme. Či už ide o školenie našich 
zamestnancov a predajcov alebo vašich operátorov a technikov. Ponúkame rôzne 
školiace programy, ktoré prebiehajú v našom vlastnom školiacom stredisku. Ide o RAVO 
Akadémiu.

RAVO akadémia umožňuje našim predajcom a ich zákazníkom používať stroje RAVO a vykonávať ich 
údržbu tým najúčinnejším spôsobom. Toto vysokokvalitné školiace stredisko nachádzajúce sa 
vo výrobnej prevádzke RAVO v Alkmaar poskytuje školenia na rôznych úrovniach zručností.

Naši profesionálni RAVO školitelia taktiež ponúkajú školenie na mieste, a to buď u predajcu alebo 
u zákazníka. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa možností zaškolenia získate u vášho miestneho predajcu.

OBJEM

6,0 m3
HMOTNOSŤ

11,4 t



CHARAKTERISTIKA
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Sací systém
Výkon vysávača [m3] 233
Rozmery sacej dýzy [mm] 112 x 630
Materiál sacej dýzy Corten oceľ (k dispozícii je voliteľné Linatex)
Priemer sacej dýzy [mm] 255
Materiál sacej trubice Nehrdzavejúca oceľ (k dispozícii je voliteľné Linatex)
Motory Hladina emisií Tier 3 Hladina emisií Tier 4 Final Hladina emisií Euro 6
Objem [l] 4,5 l 3,8 l 4,5 l
Maximálny krútiaci moment [Nm] 560 pri 1400 ot. 360 lb.ft pri 1600 ot 580 pri 1250-1940 ot
Maximálny výkon [kW] 104 kW pri 2200 rpm 138 hp pri 2300 rpm 118 kW pri 2500 rpm
Typ motora Iveco Diesel 4 -valcový Cummins QSF3.8 Diesel 4 -valcový Iveco Diesel 4-valcový
Rýchlosť [km/h]
v závislosti od miestnej legislatívy 25 – 80 25 – 80 25 – 80

Typ pohonu a hnací systém Linde / Hydrostatické variabilné čerpadlo
Sací systém
Typ Bezúdržbový systém kief RAVO
Dostupný priemer kefy [mm] 750 - 900
Rýchlosť rotácie kefy [RPM] 0 - 210
Zdravie
Hlučnosť Lwa [dBA] 109 dBA
Hlučnosť na sedadle operátora Lpa Euro 6/Tier 4 
[dBA] 74 / 76

Brzdy a elektrina
Predné brzdy Hydraulické kotúčové brzdy
Zadné brzdy Hydraulické bubnové brzdy s posilňovačom
Predné odpruženie Nezávislé hydro-pneumatické odpruženie
Zadné odpruženie Gumové kužeľové pružiny
Batéria 2 x 12 V/Ah
Alternátor 90 A
Napätie (V) 24 pri bežiacom motore 28
Údržba
Materiál zásobníka Nehrdzavejúca oceľ vnútri / ABS obal vonku
Celkový počet mazacích bodov na zametači 15
Záruka 2 roky alebo 2000 hodín prevádzky podľa toho, čo nastane skôr
Voliteľné vybavenie
Max. šírka zametania vrátane tretej kefy [mm] 3400
Sacia hadica – priemer [mm] 200
Tretia kefa / Rezačka buriny – priemer [mm] 750 mm priemer / 900 mm priemer
Silent balíček pre tichý chod Lwa [dBA] 97
Vysokotlakové vodné čerpadlo [bar] 15 l/min pri tlaku 150 bar
Kamera Sací otvor, bočný pohľad a zadný pohľad
Doplnková zásoba vody [l] Až do 1250



ROZMERY, HMOTNOSŤ A OBJEMY
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Rozmery, Hmotnosť, Objemy Hladina emisií Tier 3/Tier 4 final Hladina emisií Euro 6
Dĺžka [mm] 4525 4625

Šírka vrátane zrkadiel [mm] 2280 2280
Rázvor [mm] 1816 1916

Šírka zametania [mm] 2200 - 2500 2200 - 2500
Stúpavosť [%] Až do 30% Až do 30%

Celková hmotnosť stroja [kg] 11400 11400
Objem nádrže [l] 105 120

Objem zásobníka vody [l] 600 600
Polomer otáčania (od obrubníka k obrubníku)* 

[mm] 5070

*V závislosti od modelu.

Vyklápač

Rozmery

Výška výsypu 850 mm

Container Dump

Dĺžka Tier 3/ Tier 4: 4525 mm
Dĺžka Euro 6: 4625 mm

Štandard
Dĺžka Tier 3/ Tier 4: 4525 mm
Dĺžka Euro 6: 4625 mm

Šírka vrátane zrkadiel:
2280 mm

Výška:
2700 mm

Výška:
2510 mm

Výška výsypu 1550 mm

Vyprázdnenie zásobníka

Objem 5 m3

Výška výsypu 850 mm

Min. celková hmotnosť 
prázdneho stroja*

5950 kg

Max. zaťaženie* 5450 kg

Objem 4 m3

Výška výsypu 1550 mm

Min. celková hmotnosť 
prázdneho stroja*

6220 kg

Max. zaťaženie* 5180 kg


