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ROAD SWEEPER
YOL SÜPÜRME ARACI

PRODUCT CODE: AKN-RSW
ÜRÜN KODU: AKN-RSW

Road Sweepers are designed for collecting coarse material and 
particles such as garbage in areas such as streets. High 
performance at lower cycles by the choice of right auxiliary engine 
utilized on its top structure. It ensures fuel savings and more silent 
working environment. In order to maximize useful life of brush, its 
pressure to the surface can be adjusted. Optionally, such pressure 
setting can be made from cabin inside. It provides optional system 
reducing rotating speed of brush preventing unnecessary wear.
Engine- fan connection is made through torque convertor; in this 
way, engine life is extended and maintenance costs resulting from 
replacement of clutch lining is prevented. 55 degrees of angle 
provides ease for discharge operation of wastes.  Easily cleanable 
hopper inside grate design is developed; design of superstructure 
and equipments is made to minimize maintenance requirements. 

Yol Süpürücüler cadde ve sokaklardaki kırıntı, taş ve çöp gibi 
parçacıklarını toplamak için tasarlanmıştır. Süpürge üst yapısındaki 
motor ve diğer ekipmanların doğru seçimi, düşük devirlerde yüksek 
performans, yakıt tasarrufu ve daha sessiz çalışma ortamı sağlar. 
Fırçanın kullanım ömrünü maksimize etmek için yüzeye olan basınç 
ayarlanabilir. İsteğe bağlı olarak bu tür basınç ayarı kabin içinden de 
yapılabilir. Gereksiz aşınmayı önleyen, fırçanın dönüş hızını azaltan 
opsiyonel sistem mevcuttur. Motor-fan bağlantısı tork konvertörü ile 
yapılır; bu sayede motor ömrü uzar ve debriyaj balatasının 
değiştirilmesinden kaynaklanan bakım maliyetleri önlenir. 55 
derecelik açı, atıkların tahliye işleminde kolaylık sağlar. Izgara dizaynı 
içinde kolay temizlenebilir hazne geliştirilmiştir; üst yapı ve 
ekipmanların tasarımı, bakım gereksinimlerini en aza indirecek 
şekilde yapılmıştır.

Teknik Özellikler
Hazne Tankı Kapasitesi 10 m³' e kadar
Süpürme Hızı 0-15 km/h
Süpürge Genişliği 2.400 mm' e kadar
Süpürme Kapasitesi 32.000 m²/h' e kadar
Su Tankı Kapasitesi 2.400 lt' e kadar
Su Tankı Malzemesi Paslanmaz
Booşaltma Açısı 55 derece
Harici Motor Tipi Dizel
Harici Motor Gücü 10 Hp

Technical Details
Hopper Tank Capacity up to 10 m³
Sweeping Speed 0-15 km/h
Sweeping Width up to 2.400 mm
Sweeping Capacity up to 32.000 m²/h
Water Tank Capacity up to 2.400 lt
Water Tank Material Stainless Steel
Discharge Angle 55 degrees
Auxiliary Engine Type Diesel
Auxiliary Engine Power 10 Hp


