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ZERO EMISJI

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Dulevo International zaprojektowało pierwszą całkowicie
elektryczną zamiatarkę uliczną, gwarantującą doskonałą wy-
dajność zamiatania i minimalny wpływ na środowisko.
Urządzenie pod nazwą D.zero2 powstało, by spełniać cztery
podstawowe założenia, które sprawiają że jest ono wyjątko-
wym produktem w swoim sektorze.

ZERO EMISJI

ZERO TRUDNOŚCI W MANEWROWANIU

ZERO OGRANICZEŃ

ZERO RYZYKA



Nowa elektryczna zamiatarka Dulevo charakteryzuje się zerową emisją pyłów i in-
nych szkodliwych substancji w trakcie zamiatania. Różne tryby pracy, elektryczny
napęd uniezależniony od tradycyjnego silnika, emisja hałasu zredukowana o 30%
w porównaniu do tradycyjnej zamiatarki. Dzięki temu operatorzy mogą pracować
na nocną zmianę bez obaw o zakłócanie spokoju mieszkańców miasta.

EMISJI



Dzięki kompaktowym rozmiarom i optymalnej zwrotności nowy, elektryczny model D.zero2

może pracować w historycznych centrach miast lub wąskich przestrzeniach takich jak ścieżki
rowerowe i deptaki. Konstrukcja z przegubem skrętnym pozwala łatwo wykonywać najbar-
dziej skomplikowane manewry.

TRUDNOŚCI Z MANEWROWANIEM



Pod względem mocy i wydajności D.zero2 nie ustępuje zamiatarkom wyposażonym
w silnik endotermiczny. Zapewnia 8-godzinną pracę bez konieczności ponownego
ładowania akumulatora pojazdu. Jednocześnie koszty eksploatacji i serwisu są niepo-
równywalnie niższe – przy takim samym przebiegu są nawet o 80% mniejsze niż w za-
miatarkach napędzanych silnikiem Diesla. Niższe są również koszty utrzymania. Gwa-
rantowana żywotność akumulatora Dulevo D.zero2 wynosi do 3000 cykli ładowania.

OGRANICZEŃ



Restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa operatora i innych pracowników
mających styczność z maszyną sprawiły, że by zminimalizować wszelkie ryzyko
związane z obsługą urządzeń elektrycznych Dulevo zastosowało w modelu D.zero2

technologię niskonapięciową.

RYZYKA



DULEVO INTERNATIONAL I HEWEA:
ZAANGAŻOWANE W CZYSTSZY ŚWIAT

Dulevo International jest wiodą-
cym producentem zamiatarek
ulicznych i przemysłowych,
obecnym w 80 krajach świata.
Dysponuje najnowocześniejszym
centrum rozwojowo-badawczym
i roczną zdolnością produkcyjną
przekraczającą 2000 urządzeń.

Świat się zmienia i miasta się
zmieniają. Coraz większą wagę
przywiązuje się do zmniejszania
negatywnego wpływu maszyn
na Ziemię i jej mieszkańców.
Dlatego Dulevo International dą-
żyło od dawna do redukcji szkod-
liwych emisji przy jednoczesnym
zwiększaniu wydajności urządzeń.

W polskiej branży komunalnej
spółka HEWEA znana jest jako
renomowany dostawca pojaz-
dów. W ciągu 30 lat działalności
HEWEA dostarczyła do firm zaj-
mujących się sprzątaniem miast
ponad 800 pojazdów: zamiatarek
oraz samochodów z zabudową
hakową, bramową lub z żura-
wiem HDS. Od 2005 r. HEWEA
jest właścicielem znanej marki
PRESKO.
Oddziały handlowe oraz liczne
autoryzowane stacje obsługi
HEWEA znajdują się na terenie
całej Polski.



HEWEA sp. z o.o.

Byków, ul. Przemysłowa 1
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e-mail: zamiatarki@hewea.com
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