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ΔιασΤασΕισ – ΛΕιΤΟυργια σαρώσήσ (ΒΟυρΤσΕσ σΕ συΜπΤυξή)
Μεγ. Πλάτος – Λειτουργία Σάρωσης 
(απ’ άκρη σ’ άκρη βούρτσας)
Πλάτος αμαξώματος
Μεγ. Μήκος (μαζί με τις βούρτσες) 
Μήκος αμαξώματος
Μεγ. Ύψος (χωρίς τον προειδοποιητικό φάρο)
Μεταξόνιο 
ελαχ. Πλάτος Σάρωσης
Μεγ. Πλάτος Σάρωσης
Διάμετρος βούρτσας

ΔιασΤασΕισ – ΛΕιΤΟυργια σαρώσήσ (ΒΟυρΤσΕσ σΕ ΕκΤασή)
Μεγ. Πλάτος (άπ’ άκρη σ’ άκρη της βούρτσας)  
Μεγ. Μήκος
Μεγ. Ύψος (χωρίς τον προειδοποιητικό φάρο)  
Μεταξόνιο   
Μεγ. Ύψος εκκένωσης κάδου άπορριμμάτων   

ΕξώΤΕρικΟ και ΕσώΤΕρικΟ ΜΕΤαΤρΟχιΟ    
Οπίσθιο εσωτερικό Μετατρόχιο
(από τροχό σε τροχό εσωτερικά)  
Οπίσθιο Μετατρόχιο
(από τροχό σε τροχό κεντρικά)

ΔιαΜΕΤρΟσ κυκΛΟυ σΤρΟφήσ     
άπό πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο
Στις άκρες από τις βούρτσες
   
ΒαρΟσ ΟχήΜαΤΟσ     
εμπρ. Άξονας χωρίς φορτίο   
Μεγ. Βάρος εμπρ. Άξονα   
Οπίσθ. Άξονας χωρίς φορτίο    
Μεγ. Βάρος Οπίσθ. Άξονα  
Μεγ. επιτρεπτό Βάρος (Μικτό)   
άπόβαρο (έτοιμο για σάρωση – 
χωρίς επιπλέον εξοπλισμό)   
επιφάνεια επαφής 

κΕΝΤρΟ ΒαρΟυσ    
εμπρός/Πίσω

Ύψος χωρίς Φορτίο
Ύψος με Φορτίο

ΤαχυΤήΤα ΟχήΜαΤΟσ     
εμπροσθοπορεία (κίνηση)   
Οπισθοπορεία   
εμπροσθοπορεία (Βούρτσες χαμηλωμένες)
εμπροσθοπορεία (Λειτουργία Σάρωσης – 
Βούρτσες ανασηκωμένες) 
Οπισθοπορεία

ΜΕγισΤή κΛισή αΝαρριχήσήσ
20% 

καΔΟσ       
χωρητικότητα  
Λόγος συμπίεσης   
ελάχιστη απόσταση εκκένωσης     
σΤαθΜή θΟρυΒΟυ      
εσωτερικό καμπίνας με 
αναρροφητή στις 2,400 rpm
Για κίνηση (σάρωση)
Για κίνηση (μετακίνηση) 
Ένδειξη Μέτρησης Θορύβου
99 dB(a) 2000/14ec
        
κραΔασΜΟι σΕ ΟΛΟκΛήρΟ ΤΟ σώΜα    
Βραχίονας   
κορμός  
επίπεδα σύμφωνα με την Οδηγία 
άσφάλειας Μηχανημάτων 98/37/ec

συσΤήΜα ΔιΕυθυΝσήσ     
άντλία οδοντωτών τροχών (1.1cc/rev) οδηγημένη 
παράλληλα με την βοηθητική αντλία από το 
βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μεταβλητής ταχύτητας
Υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης ανοικτού τύπου 
με ενσωματωμένο σύστημα PrV και βαλβίδες 
προστασίας των κυλίνδρων

συσΤήΜα κιΝήσήσ  
Πηγή ισχύος (14 kW) Πίσω

Άξονας

συσΤήΜα ήΛΕκΤρΟκιΝήσήσ     
Τύπος συσσωρευτών 
άριθμός κυψελών
Βάρος συσσωρευτών

Διάρκεια φόρτισης (στο 75% - 
80% της πλήρους φόρτισης)
Διάρκεια λειτουργίας για  
φυσιολογικές συνθήκες  
λειτουργίας
Διάρκεια Ζωής Συσσωρευτών 
(αριθμός κύκλων φόρτισης)
Φορτίο κυψελών
Συνολική Θεωρητική Ωφέλιμη 
χωρητικότητα 
χωρητικότητα κυψελών

1,105 mm   
1,200 mm  
3,330 mm  
2,765 mm   
1,980   mm
1,380   mm   
1,200   mm  
1,800   mm   
650    mm  

1,900 mm 
3,330 mm  
1,980  mm  
1,380  mm 
1,400  mm
   
 

845    mm 
 
1,000 mm 
  

5,500 mm
7,100 mm

1,000 kg 
1,200 kg     
1,200 kg    
1,550 kg     
2,670 kg  
2,300 kg 

3.0     kg/cm2

660   mm 
από τον πίσω άξονα  
900   mm  
800   mm   
      

25 km/h max 
6   km/h max
12 km/h max

16 km/h max
6   km/h max

1,269  lit Mι/ 744 lit καθαρό
2:1 
1,400   mtrs  

76 dB(a)   
74 dB(a) στα 7 m απόσταση
59 dB(a) 

ισοδύναμο με 74 dB(a) στα 7 m

0.48 m/s2 (Όριο 2.5 m/s2) 
0.14 m/s2 (Όριο 0.5 m/s2)

Τριφασικοί κινητήρες ac με ανορθωτή Dc/ac 
με έλεγχο ημιτόνου και άξονας με διαφορικό.
Άξονας με διαφορικό περιορισμένης 
ολίσθησης  και διπλό υποπολλαπλασιασμό 
σχέσης 18:1με ελατήρια  
 

ιόντων λιθίου (59 kWh)
2 x 23 συστοιχίες
364 kg ανά συστοιχία (2εγκατεστημένες)
Άρα 728 kg συνολικά
Μοναφασικά – 7 ώρες, Τριφασικά – 4 ώρες

9.6 ώρες συνεχόμενα (κατά TUV)
2 βάρδιες ημερησίως είναι εφικτές
2000 (ισοδυναμούν με 5 χρόνια φυσιολογικής 
λειτουργίας
40  ah

59  kWh
46  kWh
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φΟρΤισΤΕσ     
Μονοφασικός φορτιστής
Τοποθετημένος σε χώρο στάθμευσης. 
1x φορτιστής ανά συστοιχία! 
χρήση ασφαλιζόμενων ακροδεκτών 
βιομηχανικού τύπου.
Οδηγία eU iec 60309 

Τριφασικός φορτιστής
Τοποθετημένος σε χώρο στάθμευσης. 
1x φορτιστής ανά συστοιχία!
χρήση ασφαλιζόμενων ακροδεκτών 
βιομηχανικού τύπου.

ΕξΟπΛισΜΟσ ΔιαχΕιρισήσ συσσώρΕυΤώΝ   
άνυψωτικό εξάρτημα 
(Pt no Ka460)

υΔραυΛικα      
Τύπος λαδιού
Δοχείο λαδιού
χωρητικότητα 
κινητήρας βουρτσών – μεγ. ταχύτητα
Μεγ. Πίεση βοηθητικού συστήματος 

φΤΕρώΤή αΝαρρΟφήσήσ
Φτερωτή αναρρόφησης – 
μεγ. rpm 
Μέγιστη Παροχή 
Μέγιστη Πίεση 

χΟαΝή και αγώγΟσ αΝαρρΟφήσήσ   
Διαστάσεις χοάνης
άγωγός
     
φρΕΝα        
εμπρόσθια και οπίσθια φρένα  

Τύπος Υγρού Φρένων
       
ΕΛασΤικα
Διαστάσεις 
Μεγ. Φορτίο
Πίεση
Φορτίο στην επιφάνεια επαφής 
(Για Μικτό Βάρος) Τροχός 
  
συσΤήΜα ΝΕρΟυ      
χωρητικότητα δοχείου   
Μέγιστη πίεση
Παροχή νέφωσης
 
πΛυσΤικΟ ΜΕ πιΕσή      
εμβολοφόρος ηλεκτροϋδραυλική 
αντλία υψηλής πίεσης
Παροχή νερού
Μεγ. Πίεση νερού

ΕΓΓΥΗΣΗ
Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
Green Machines. www.greenmachines.com
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πΕριΒαΛΛΟΝΤική αξια ΤΕΛΟυσ Ζώήσ      
άνακύκλωση – περιεχόμενη μάζα     
 
 άνοξείδωτος χάλυβας – Σκελετός κατασκευής – Σασί, Θυρίδες Πρόσβασης, Προφυλακτήρας, εξαρτήματα κάδου, Συνδετικά εξαρτήματα  370 kg
 Σιδηρά – χυτοσιδηρά και ελαφρύς χάλυβας, Άξονες, άνάρτηση, Σύστημα Μετάδοσης, Υδραυλικοί κύλινδροι, ηλεκτροκινητήρες, χοάνη άναρρόφησης, Τροχοί   410  kg 
 Συσσωρευτές ιόντων λιθίου – άλουμίνιο 50 kg, χαλκός 160 kg, Πλαστικό περίβλημα/διαχωριστικά 120 kg. Λίθιο 6 kg. ηλεκτρόδια: Φωσφορούχος Σίδηρος & Άνθρακας 262  kg
 Συσσωρευτής μολύβδου – αυτοκινητιστικού τύπου περιεχόμενου μολύβδου     7  kg
 άλουμίνιο – πόρτες 17 kg. κάδος απορριμμάτων 195 kg. καμπίνα 100 kg. Υδραυλικές σωληνώσεις 12 kg. Περιβλήματα και βάσεις συσσωρευτών 130 kg = 454 kg συνολικά  
                                                             χωρίς τις κυψέλες των συσσωρευτών
 χαλκός – καλωδιώσεις, Διανομείς, Μετατροπείς   230  kg
 Πολυαιθυλένιο – δοχεία/καλύμματα    70  kg
 Πολυουρεθάνη – σχάρες/παρεμβύσματα     10  kg
 χυτά aBs    15  kg
 Πολυπροπυλένιο – καλύμματα 10 kg, Δίσκοι βούρτσας (2) 3.5 kg, Τρίχες (φθαρμένες – κατ΄εκτίμηση)     1.2  kg
 Γυαλί     40 kg
 ελαστικό – (Τροχοί, Υδραυλικές σωληνώσεις)     70 kg
 Ύφασμα – κάθισμα, ηχοαπορροφητική επένδυση     30 kg 
 Πολυεστέρας με υαλονήματα      40  kg
 
Μικτό ανακυκλώσιμα = 2,100 kg, απόβαρο = 2,300 kg άρα ανακυκλώσιμα = 91% (αφαιρούνται 75 kg για το βάρος του χειριστή)   

καλώδιο: 32 ά από την πρίζα στον φορτιστή. 
(άσφάλεια 230V / 18aMP-25 a)

καλώδιο: 32 ά ακροδέκτης πέντε 
επαφών από την πρίζα στον φορτιστή.  
(άσφάλεια 400V / 32 a)

Περιλαμβάνει:
κοντό πιρούνι 2,000 kg με μεγάλους 
τροχούς 80 mm (Ka458)
ειδικός φορέας φόρτωσης και 
μεταφοράς (κά459)
Βάση συσσωρευτών δεξιά – κά461
Βάση συσσωρευτών αριστερή – κά462

Βιοδιασπώμενο OecD 70% hFDU68 

16    lit
105  rpm
Μεγ. Πίεση – 210 bar

2800 rpm 
3600 m3/h (1m3/sec) 
33   mbar

520  mm πλάτος x 90 mm ύψος
175   mm (7")

Knott 230x50 hydro servo χειροκίνητα 
ρυθμιζόμενα
DOT 4 – sae J 1703 DOT 4

155/70 r12c – 8 λινών – Τροχοί πλάτους 4.5J 
750   kg
6.5   bar (94 psi) 
3.90  kg/cm2 

55.4  psi (3.81 bar)

  
121  lit
8  bar (118 psi)
15  lit/hr

9  lit/min 
90  bar (1323 psi)


