OBJEM

6,4 m3

HMOTNOSŤ

12–18 t

M65T
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Scarab M65T

EKONOMICKÝ
A ROBUSTNÝ

Jednoduchosť a účelnosť
Scarab M65T je heavy duty dvojmotorový
zametač, ktorý je kombinovateľný so všetkými
podvozkami v kategórii od 12 do 18 ton.
Ako tradičný SCARAB zametač ponúka
bezprecedentnú kvalitu vo všetkých
zametacích prácach na cestách, v mestách,
staveniskách a pod.
Scarab M65T môže byť dodávaný ako
kompletný stroj na podvozku, alebo pre
špeciálne trhy dodávame Export Skid Unit pre
montáž na mieste.

OBJEM

6,4 m3

HMOTNOSŤ

12–18 t

•
•

štandardné alebo duálne riešenie zametania.

•
•
•
•
•
•

Robustné sacie dýzy z vysokoodolnej ocele zabezpečujúcej extra životnosť.

Ťažná sacia dýza vyhotovená z robustnej ocele s výnimočnou životnosťou a bez
potreby nastavovania
Krátke sacie hadice sú ľahko vymeniteľné, nízko nákladové a jednoducho čistiace.
Ťažná stredová kefa s kanálovým systémom a nastaviteľnou kontrolou prítlaku.
Robustné sacie dýzy z vysokoodolnej ocele zabezpečujúcej extra životnosť.
Nastaviteľné vodné trysky obmedzujúce prašnosť používajú nízko tlakový systém.
Všetky prevody a ostatné oceľové časti sú povrchovo upravené práškovým lakovaním.

Akákoľvek aplikácia, akékoľvek miesto
M65T je cenovo výhodné riešenie pre rôzne
požiadavky užívateľa.

Scarab M65T
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Zásobník je vyrobený zo silnej antikoróznej a oteru vzdornej
nerezovej ocele 4003, opieskovanej a ošetrenej dvojitým
náterom epoxidového polymeru pre zvýšenie povrchovej
životnosti.
Zásobník je vybavený dvoma odkladacími schránkami
na oboch stranách pre uloženie príslušenstva.
Filter nečistôt pracujúci cez sklopný rošt s vlnitým povrchom,
ktorý zdvojnásobuje filtračnú plochu a s jednoduchým
a spoľahlivým sklápaním pri čistení.

Ľahký a jednoduchý prístup k druhému motoru a filtrom cez veľkú servisnú
platformu.
Bezpečnostná podpora, ktorá sa automaticky aktivuje v prípade zdvihnutia
zásobníka.
Úplná ochrana pred koróziu vďaka použitiu zásobníka vody z laminátu,
montovaný
za zásobníkom a poskytujúci výbornú distribúciu váhy počas jazdy a zametania.
Všetky externé elektrické komponenty vozidla sú doplnkovo chránené IP67
ochranou voči vode pre zvýšenie spoľahlivosti.

Výkonný a spoľahlivý sací systém
Telo ventilátora je umiestnené s cieľom dodať
efektívny prietok vzduchu pre vysoký sací výkon
a zníženie spotreby. Priestor ventilátora je ľahko
čistiteľný a prístupný.
Otáčky ventilátora sú variabilné od 1200 do 1550
ot/min, čo poskytuje dostatok sacieho výkonu
pre bežné práce, k dispozícii je aj Boost tlačidlo
zvyšujúce krátkodobý výkon na 1700 ot./min.
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Zvýšenie kvality vzduchu je denná výzva pre
všetkých používateľov áut a strojov v mestách.
Použitie našich zametačov vo verejných
priestoroch znižuje prašnosť na absolútne
minimun.
Scarab M65T bol ocenený 3 Star EUnited PM10
štandard a presahuje normu obmedzujúcu
veľkosť vypúšťaných čiastočiek na 10 µm.

VÝKON A KONTROLA

OBJEM

6,4 m3

HMOTNOSŤ

12–18 t

Scarab TwinDrive

Scarab M65T je vyrobený pre užívateľov, ktorý preferujú dvojmotorovú konfiguráciu
a súčasne chcú využívať výhody štandardných Scarab zametačov.
Všetky kvality, ktoré Scarab zametače ponúkajú sú obsiahnuté aj v modeli M65T.

Tichý, efektívny a samostatne poháňaný
Pomocný motor

Hydraulický systém

Tichý motor s nízkymi emisiami bol zvolený
s prihliadnutím na dostatok výkonu pri
nízkych otáčkach redukciou spotreby paliva
širokou medzinárodnou servisnou sieťou, pre
dosiahnutie nízkych emisií nie je potrebné
používať AD Blue.

Scarab pohonná jednotka je priamo
napojená na pomocný motor, čo eliminuje
použitie remeňov, prevodoviek a iných
spojov, spoľahlivosť, zametací a sací výkon
je na najvyššom stupni.

Pozícia medzi kabínou a zásobníkom
ponúka jednoduchý servisný prístup.

Všetky hydraulické komponenty sú
umiestnené na bezpečných miestach
a prevažne vedené v oceľových trubkách.

Prístup k filtrom a k servisným bodom je
jednoduchý vďaka veľkej servisnej platforme.

Ovládanie a kontrola

Scarab CANbus kontrolný systém je revolučná cesta, akou sú naše zametače ovládané
a kontrolované.

Monitorovanie dodáva možnosť preventívneho zásahu v prípade problémov a dosiahnutie
optimálneho výkonu stroja.

Intuitívne ovládače a ergonomicky umiestnený monitor ponúka vysokú úroveň informácií
a spätnej väzby pre obsluhu aj servis. Grafické zobrazenie zametacej konfigurácie a stav
systémov vozidla spolu so servisnými informáciami a intervalmi údržby.

Scarab CANbus spolu s univerzálnymi konektormi pre pripojenie na GPS a telematic systém
zabezpečí detailné monitorovanie pohybu, funkcií a vyťaženosti stroja.

Scarab M65T
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ŠTANDARD

M65T špecifikácia

Hmotnosť a rozmery
M65T môže byť montovaný na podvozky s celkovou hmotnosťou od 12 t do 18 t, napr. Mercedes, DAF, Iveco, MAN, VOLVO, Renault. Presnú špecifikáciu vyžiadajte u predajcu.
Typické zaťaženie

12 ton – 4500 kg / 18 ton 9000 kg

Hmotnosť nadstavby
M65T s dvojitým zametaním

3500 kg

Typické rozmery
Celková dĺžka

6100 mm

Rázvor

3300 mm – 3800 mm

Celková šírka

2400 mm

Celková výška (sklopený a vyklopený zásobník)

3100 mm/4735 mm

Objemy
Rozmer zásobníka

Celkový 6,35 m3, čistý 5,65 m3

Objem nádrže na vodu

1250 l

Šírka zametania
A Šírka sacej dýzy.......................................... 740 mm

A

B
C

B Sacia dýza a kefa........................................ 1135 mm
C
A
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D

C Dýza, bočná a stredová kefa................... 2075 mm
D Simultánne obojstranné zametanie..... 3200 mm

C
A

B

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

OBJEM

6,4 m3

HMOTNOSŤ

12–18 t

Voda
Vysokotlakové/vysokoobjemové príslušenstvo s pištoľou a samonavíjacou hadicou
Rameno s vysokotlakovým zariadením
Doplnkové zníženie prašnosti pre saciu dýzu – vodná rampa pred saním
Zväčšenie vodných nádrží
Kefy
Dvojité zametanie – ďalšia bočná kefa s vysávačom na široké obojstranné zametanie
Simultánne dvojité zametanie – bočné kefy a stredová kefa pracujúce súčasne
Doplnkové bočné kefy montované pred štandardné bočné kefy
Nastaviteľná kontrola prítlaku pre bočné a stredovú kefu
Sací systém
Sacia hadica montovaná v zadnej časti
Polyuretánová ochrana sania a sacích komponentov
Ďalšie príslušenstvo
CCTV kamera na bočné zametanie a vzadu
Centrálne mazanie – automatické alebo manuálne
Alternatívne osvetlenie, majáky a označenie
Hasiaci prístroj
*ostatné príslušenstvo a špecifické požiadavky sú dostupné na požiadanie

Scarab M65T
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