
Kehittynyttä lakaisutekniikkaa ahtaisiin tiloihin

CityCat 1000



Etupyörien välissä sijaitseva, kääntyvien pyörien 
tukema imusuulake on varustettu vesisuihkuilla. 
Läpät antavat lisäsuojaa esteiden yli ajettaessa.

Harjojen vesisuihkut sitovat pölyn 
työskentelyalueelta.

Törmäyssuojalla varustettu imusuulakeYlivertainen pölynsitomiskyky

Hydraulisen harjapaineen säädön ansiosta kaksi 
törmäyssuojattua, erikseen säädettävää ja 
teleskooppivarrella varustettua etuharjaa 
takaa jatkuvan tasaisen lakaisutehon.

Harjat
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CityCat 1000:n laaja lakaisualue takaa roskattomat ja 
puhtaat pinnat. Portaattomasti säädettävät harjat 
ulottuvat pitkälle kummallekin sivulle ja yhdistettynä 
imusuulakkeeseen ne kattavat parhaalla mahdollisella 
tavalla koko lakaisualueen.

Vankka rakenne ja luotettavuus takaavat 
tehokkaan lakaisun

CityCat 1000 on tulos monivuotisesta kokemuksesta ammattikäyttöön 
tarkoitettujen kompaktien imulakaisukoneiden kehityksessä ja valmis-
tuksessa. Kapean rungon ansiosta se on ihanteellinen kaikkien ahtaiden 
ja vaikeasti tavoitettavien kohteiden lakaisuun. Se on optimivalinta 
suurehkojen alueiden, pysäköintipaikkojen, ostoskeskusten, tehdas- 
ja asuinympäristöjen lakaisuun. On luonnollista, että toinen sen 
vahvuuksista on kaupunkiympäristöjen lakaisu - ympäristöjen, 
joille on tyypillistä ahtaat jalankulkuväylät ja kapeat kadut, kuten 
liikenteeltään rauhallisilla asuinalueilla.

Tehokkaan lakaisun takaa käytännössä hyväksi havaittu imulakaisu-
järjestelmä, jossa on erinomainen imuteho. Harjojen vesisuihkut ja 
imusuulake sitovat hienojakoisen lian ja varmistavat, että lakaisu ei 
aiheuta käytännöllisesti katsoen lainkaan pölyämistä lakaisualueella. 
Lakaisujäte kerätään tilavaan, kipattavaan, kromiteräksestä valmistettuun 
roskasäiliöön, josta se on helppo kaataa lavoille tai kontteihin. Kääntyvien 
pyörien tukema, etupyörien välissä sijaitseva imusuulake on optimaalisesti 
synkronoitu kahden harjan kanssa ja yhdessä ne kattavat täydellisesti 
lakaistavan alueen. Lisäksi läpät suojaavat imusuulaketta esteiden yli 
ajettaessa. Tehokas puhallin nostaa helposti painavatkin roskat ja 
lian ilman kovaa melua.

Poikkeuksellisen laaja lakaisualue

Kromiteräksestä valmistettu roskasäiliö on erittäin tilava, 
mikä mahdollistaa pitkät päivittäiset lakaisujaksot.

Roskasäiliö



Erikoisrakenteen ansiosta likavesi pysyy kierrätys-
vesisäiliössä lakaisujätteen kippauksen aikana. 
Sisäänrakennetun vedenkierrätysjärjestelmän 
ansiosta kuormat ovat kuivempia ja koneen 
työskentelyaika pitenee.

Integroitu veden kierrätysjärjestelmä

CityCat 1000:n voimanlähteenä on ympäristöystäväl-
linen, vahvasti vääntävä dieselmoottori. Selkeästi 
sijoitettujen komponenttien ansiosta koneen huolto 
ja kunnossapito on helppoa ja käytännöllistä.

Vähäpäästöinen ja helppohuoltoinen moottori

Koneen takaosassa sijaitsevat huoltoluukut on helppo 
ja nopea avata magneettisalpojen ansiosta.

Huoltoluukkujen magneettisalvat
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Lisävarusteena on saatavana nelipyöräohjaus 
parhaan suuntavakauden ja käsiteltävyyden 
takaamiseksi.

Räätälöidyt lisälaitteet kesä- 
ja talvikäyttöön

Nelipyöräohjaus

Alusta rakentuu hitsatun, jousitetuilla akseleilla varustetun rungon varaan. 
Etuakselilla on kierrejouset ja iskunvaimentimet ja taka-akselilla kaksoiskartio-
jouset. Akselipainon optimaalinen jakautuminen takaa turvallisuuden ja 
mukavuuden myös vaativissa ajoliikkeissä, kuten nousu ja poistuminen 
jalkakäytävältä sekä työskentely jyrkillä luiskilla. CityCat 1000 voi olla joko 
etupyöräohjattu tai lisävarusteena nelipyöräohjattu, mikä optimoi 
käsiteltävyyden ja suuntavakauden.

Vähäpäästöisessä, hyvin vääntävässä Deutz-dieselmoottorissa on varmasti 
tarpeeksi tehoa kovaan lakaisutyöhön myös raskaalla kuormalla. Moottori 
on öljyjäähdytteinen, joten se ei tarvitse pakkasnestettä kylminä talvikuukausina.

Kaksi polyeteenisäiliötä, joista puhdas vesi syötetään harjojen vesisuihkuihin ja 
imusuulakkeen suuttimeen, mahdollistavat työn tuottavuuden maksimoinnin. 
Erikoisrakenne varmistaa, että vesi pysyy kierrätysvesisäiliössä roskasäiliötä 
tyhjennettäessä. Integroidun vedenkierrätysjärjestelmän ansiosta kuormat 
ovat kuivempia ja lakaisussa on mahdollista käyttää suurempaa vesimäärää  
työskentelyjaksojen pituudesta tinkimättä.

Käyttäjät voivat valita laajasta lisävarustevalikoimasta kesä- ja talvikunnossa-
pitoon - vilkkumajakat, lehti-imuri, CD-radio, ilmastointi, peruutuskamera, 
käsikäyttöinen painepesuri, lumiaura ja suolansirotin - räätälöityjä laitteita, 
jotka täyttävät tiukimmatkin vaatimukset.

Lumiauralla on helppo poistaa satanut lumi. 
Samanaikainen auraus ja suolaus merkitsevät 
taloudellista talvikunnossapitoa.

Lumiaura ja sirotin

Vaikeasti tavoitettavat paikat voidaan puhdistaa 
vaivatta lehdistä ja muista roskista erityisen kevyen 
ja taipuisan imuletkun avulla.

Lehti-imuri



Tarvitaan vain ohjauspyörä ja poljin sekä kaksi 
sauvaohjainta harjojen säätöä varten.

Helppokäyttöisyys

Pienistä ulkomitoista huolimatta ohjaamossa on 
tilaa liikkumiseen ja oikean työasennon löytämiseen 
mukavan istuimen ja säädettävän ohjauspylvään 
ansiosta. Ilmajousituksella varustettu istuin on 
vakiovarusteena kuljettajan mukavuuden 
maksimoimiseksi.

Tilava ohjaamo

Laajat lasipinnat ja kaareva tuulilasi antavat laajan 
näkökentän, mikä takaa aukottoman näkyvyyden 
kadulle ja harjoihin.

Kaikki näkyvissä
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Paras mahdollinen ajomukavuus

Hydraulisilla kumityynyillä joustavasti kiinnitetty, äänieristetty ohjaamo tarjoaa 
käyttäjälle runsaasti tilaa ja ajomukavuutta. Ohjaamon sisätiloissa ei ole hydrauliikka- 
eikä vesiletkuja, mikä vähentää merkittävästi sisämelua. Suurikokoinen tuulilasi on 
lämpöä eristävää, heijastuksia vähentävää turvalasia ja siinä on lämmitysvastukset. 
Ovien liukuikkunat ja laajan säädettävyyden tarjoava lämmitys-/tuuletusjärjestelmä 
takaavat optimaaliset ilmanvaihdon säätömahdollisuudet. Sekä ohjauspylväs että 
ilmajousitettu kuljettajan istuin ovat säädettäviä; hallintalaitteet ovat selkeästi ja 
ergonomisesti sijoitetut ja kaikki käden ulottuvilla. Imusuulakkeen nostoa ja laskua 
säädetään vaivattomasti yhdellä painikkeella, kun taas kahden erillisen harjan liikkeitä 
säädetään kahdella sauvaohjaimella. Ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet yhdessä 
täysjousitetun alustan kanssa takaavat erinomaisen ajomukavuuden. Ne torjuvat 
kuljettajan väsymistä pitkien työjaksojen aikana. Lisäksi ergonomisen ohjaamon 
monipuolisen varustelun muita kohokohtia ovat lämmitettävät taustapeilit 
sekä työvalot.

Lämmitettävä tuulilasi, ulkopeilit ja työvalot ovat 
vakiovarusteita.

Monipuolinen varustelu

Kaikki hallintalaitteet ovat selkeästi näkyvissä ja 
helposti käsillä.

Ergonomiset hallintalaitteet



Bucher-Guyer AG
Municipal Vehicles
Murzlenstrasse 80
CH-8166 Niederweningen
Phone +41 44 857 22 11
Fax +41 44 857 24 10
info@bucherschoerling.ch

Bucher Schörling GmbH
Schörlingstraße 3
DE-30453 Hanover
Phone +49 511 214 90
Fax +49 511 210 19 30
info@bucherschoerling.de

Bucher Schörling Korea Ltd.
Sihwha Industrial Complex
3Ma 819Ho, Chungwang-Dong 
Siheung-City, Kyunggi-Do
Korea 429-450
Phone +82 31 498 89 61-3
Fax +82 31 498 89 85
info@bucherschoerling.co.kr

Bucher-Guyer AG
Moscow Representation
Olympiyskiy prospect 16
Business center «Olympic»
Office 9
RU-129010 Moscow
Phone +7 495 933 40 88
Fax +7 495 974 12 69
info@bucherschoerling.ru

Ammattimainen palvelu Bucher Schörlingin maailmanlaajuinen menestys perustuu 
laajaan jälleenmyyjäverkostoon, jonka pätevät ammattilaiset tuntevat asiakkaiden 
tarpeet. Meillä Bucher Schörlingillä palvelu alkaa jo suunnittelupöydältä, kun 
suunnittelemme ajoneuvoja ratkaisuksi asiakkaiden erikoistarpeisiin. Olemme 
tunnettuja vankasta osaamisestamme ja luotettavasta palvelustamme. Tämän 
takeena on pätevä ja hyvin koulutettu henkilöstömme ja asiakaspalvelukeskuksemme, 
jotka tarjoavat aina nopeimman varaosahuollon, liikkuvia huoltoautoja kentälle sekä 
pitkäaikaiset toimitustakuut.

 Laatuun sitoutuneena Bucher Schörling 
pyrkii yhdistämään koneiden minimaaliset seisonta-ajat, pitkän käyttöiän ja pienen 
huollontarpeen. Siten koneemme tarjoavat parhaan hinta-laatusuhteen pienimmillä 
mahdollisilla elinkaarikustannuksilla. Asiakaspalvelukeskuksemme ovat kaikki 
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Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
IT-12036 Revello
Phone +39 0175 258 800
Fax +39 0175 258 825
com@giletta.com

Oy J-Trading Ab 
Kuriiritie 15 
01510 Vantaa
Puh: 020 7458 600
Faksi: 020 7458 650 


