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KONCEPCJA
Dulevo 2000 ma innowacyjną, kompaktową i zarazem mocną konstrukcję, przygotowaną do pracy o różnych
porach roku. Aby sprostać wymaganiom klientów w zamiatarce zastosowano najnowszą technologię i wy-
sokiej jakości komponenty. Została zaprojektowana do czyszczenia dróg, ścieżek rowerowych i deptaków,
ale ze względu na bardzo kompaktowe wymiary i doskonałą zwrotność nadaje się również do zamiatania
np. parkingów wielopoziomowych.



ZAMIATARKI ULICZNE I PRZEMYSŁOWE

3

EKOLOGIA
Kompaktowy model 2000 cechuje niski poziom
hałasu i emisji pyłu w połączeniu ze zmniejszo-
nym zużyciem wody i paliwa. Czterocylindrowy
silnik VM zainstalowany w maszynie jest zgodny
z najnowszymi przepisami UE w zakresie emisji
spalin.

KOMFORT
Obok parametrów pracy, priorytetem zamiatarek Dulevo jest ergonomia i wygoda operatora.
W modelu 2000 największa średnica opon w swojej klasie, mocniejsze osie, komfortowe zawieszenie
i idealny rozkład masy zapewniają równowagę maszyny i bezpieczną obsługę. Mocna przekładnia
hydrostatyczna umożliwia zamiatanie w trudnych warunkach i na zboczach. Napęd na cztery koła
ze wspomaganiem ułatwia wykonywanie skomplikowanych manewrów. Dulevo 2000 jest wypo-
sażona w innowacyjny system blokowania tylnej osi skrętnej.
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DOSTĘP I OBSŁUGA
Mocna, modularna konstrukcja z wyjątkową,
przechylaną do przodu kabiną i łatwymi w de-
montażu bocznymi zbiornikami wody upraszcza
dostęp do ważnych elementów maszyny w ce-
lach konserwacyjnych.

WYDAJNOŚĆ PRACY
Dulevo 2000 osiąga maksymalną efektywność dzięki
regulowanej szerokości bocznych szczotek przednich.
Opatentowana ssawa i wydajna turbina ssąca spraw-
nie zbierają kurz, piasek i śmieci. Duża pojemność
zbiornika na wodę zapewnia długotrwałą pracę i ogra-
nicza przestoje. Wydajność maszyny można zwiększyć
przez innowacyjny system recyklingu, dostępny
w wersji opcjonalnej.
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STEROWANIE
Kolumna kierownicy jest regulowana, aby można
było dostosować ją do indywidualnych wymagań
operatora. Panel sterowania jest centralnie umiesz-
czony, łatwy do odczytania i prosty w obsłudze
dzięki przyciskom i przełącznikom. Przednie szczotki
są sterowane za pomocą joysticków umieszczo-
nych na podłokietnikach drzwi kierowcy.

KABINA
Symetrycznie rozplanowana, przestronna, dwumiejscowa kabina została starannie opracowana. Dodatkowa
izolacja akustyczna i zawieszenie kabiny chronią operatora przed hałasem i wibracjami. Duże powierzchnie
okien dają panoramiczny obraz obszaru roboczego. Standardowe wyposażenie obejmuje; podgrzewane lu-
sterka, klimatyzacja i ładowanie 12V gniazdo do urządzeń mobilnych.

Dulevo 2000 jest dostępna również w wersji z kierownicą
po lewej stronie i ze wszystkimi elementami sterującymi
dopasowanymi do tej pozycji roboczej.

Wersja z kierownicą
po lewej stronie
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PRACA
Opcjonalna, duża trzecia szczotka przednia o zasięgu 180° jest
specjalnym narzędziem zaprojektowanym z myślą o czysz-
czeniu narożników, rynien i zwiększaniu prędkości zamiatania.
Dulevo 2000 jest standardowo wyposażony w okno w podłodze
kabiny zapewniające widok na ssawę. Aby dodatkowo po-
prawić widoczność operacji zamiatania można zamówić kamerę
i lampę roboczą montowaną pod kabiną.

BEZPIECZEŃSTWO
Dulevo 2000 jest standardowo wyposażony w kame-
rę cofania z kolorowym ekranem w kabinie, a także
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, zapewniający bez-
pieczną jazdę wstecz. Zdalne sterowanie pozwala kie-
rowcy opróżnić zbiornik na odpady podczas gdy stoi
na zewnątrz, gdzie ma dobrą widoczność.



Od kraw ka
do kraw ka
5650 mm

Szczotk
880 mm

Maksym zeroko
zam at 3200 mm

M m zeroko
zam at 1800 mm

Optyma a szeroko
zam at 2300 mm
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DANE TECHNICZNE 2000
Zróżnicowana szerokość
zamiatania

mm 1800–3200

Z trzecią szczotką mm 3400

Pojemność zbiornika na odpady m3 2,38

Wysokość zrzutu mm 1500

Fotele w kabinie 2

Wydajność zamiatania m2/h 40 800

Maksymalna prędkość km/h 40

Marka silnika VM

Paliwo Diesel
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