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Xe quét hút mini Bucher CityCat V20 
Đánh giá: Chưa có đánh giá Giá  

  
Hỏi về sản phẩm này 
Nhà sản xuấtBUCHER 

Chi tiết sản phẩm XE QUÉT HÚT MINI CITYCAT V20 - 2m3
XE QUÉT HÚT THÀNH PHỐ HÀNG ĐẦU CỦA BUCHER

Với trọng tải 2,1 tấn và tổng trọng lượng 4,8 tấn, CityCat V20 mang lại khả năng chịu tải vượt trội
cho hiệu suất quét tuyệt vời đồng thời mang đến sự kết hợp chưa từng có giữa hệ thống lái khớp nối và động
cơ diesel Euro 6 hiện đại.

Ưu điểm của Xe quét hút mini CityCat V20

Động cơ phát thải thấp

CityCat V20 được trang bị động cơ diesel Euro 6 vận hành êm ái, tiết kiệm, mang lại hiệu suất theo yêu cầu
và do đó đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu và giá trị khí thải thấp. Xe quét rác cũng được trang bị động cơ
tiêu chuẩn khí thải Tier 4 Final. Nhờ động cơ diesel ô nhiễm ít với hệ thống truyền động thủy tĩnh được
kiểm soát, AdBlue và khí thải sau xử lý, xe quét rác nhỏ gọn 2 m đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt
và đồng thời cung cấp tất cả công suất cần thiết.

Độ tin cậy hàng đầu
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Hệ thống lái khớp nối kết hợp với chổi quét phía trước có nghĩa là chiếc xe có thể làm sạch mọi thứ một
cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí, từ những đoạn hẹp nhất đến những khu vực rộng nhất.

Sự thoải mái và an toàn
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Cabin hoàn toàn mới được thiết kế công thái học, đã được thử nghiệm ROPS và hệ thống treo bánh đơn đảm bảo
trải nghiệm lái xe độc đáo. Dễ dàng sử dụng,vận hành đơn giản chỉ với một tay.  Hệ thống điều khiển
Smart-Con được hỗ trợ bởi màn hình cảm ứng CSense mời người lái vào một thế giới vận hành mới, trực quan,
trong đó người lái có thể tập trung vào công việc trước mắt và thao tác trở thành thứ yếu.

Thông số kỹ thuật chính của xe quét hút mini CityCat V20
- Tay lái: kiểu khớp nối
- Tốc độ tối đa: 50 km / h
- Trọng tải: 2,1 tấn
- Thể tích thùng chứa: 2 m³
- Chiều rộng quét: 2700 mm
- Thể tích nước: 425Lít
- Tiêu chuẩn khí thải: Euro 6d / Tier 4 Final

Các tính năng chính của xe quét hút mini CityCat V20
Khả năng cơ động tối đa
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Một lợi thế của hệ thống lái có khớp nối là tăng khả năng cơ động. Với hệ thống này, cửa hút luôn hướng về
hướng di chuyển, giúp quét sạch mà không để lại những vệt bẩn khó coi. Phía sau của xe quét theo đường đi
chính xác của phía trước, cho phép người lái xe tập trung vào nhiệm vụ phía trước.
Khả năng quét rộng
Đường kính rộng để lấy các vật dụng lớn và với một quạt tối ưu hóa năng lượng hiệu quả hơn, bộ hút nổi với
cơ chế lắp được cấp bằng sáng chế đảm bảo tốc độ không khí tối đa cho kết quả quét hoàn hảo, bất kể bề mặt
không bằng phẳng như thế nào. Cũng giống như ống hút nổi, ống hút thẳng cũng thuộc Bucher “DNA” và dẫn đến
nguy cơ tắc nghẽn tối thiểu và lưu lượng khí tối ưu để vận hành không gặp sự cố. Được trang bị bàn chải
thứ ba phía trước, cho phép chiều rộng quét 2700 mm, công việc hàng ngày có thể được thực hiện dễ dàng và
hiệu quả.
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Thùng chứa 2 m³ được thiết kế mới được làm bằng thép không gỉ để kéo dài tuổi thọ. Màn lọc lớn và dễ làm
sạch đảm bảo tốc độ không khí cao ngay cả trong mùa lá bằng cách ngăn ngừa tắc nghẽn sớm. Thùng chứa có
thể được vận hành từ bên ngoài của xe quét hoặc trực tiếp từ ca bin. Với chiều cao thùng chứa là 1.555 m,
vật liệu được quét có thể dễ dàng đổ vào các thùng chứa. Bể chứa nước phục vụ với 150l, nằm bên dưới Thùng
chứa, đảm bảo tính tự chủ tối đa. Với tùy chọn làm sạch dễ dàng hoàn toàn mới, Thùng chứa có thể được làm
sạch hiệu quả, để lại nhiều thời gian hơn cho việc quét.
Người vận hành thoải mái

Mỗi cabin đi kèm với hai ghế lái chính thức có tựa đầu để không chỉ mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái
mà còn là một nơi làm việc khoa học. Chúng tôi tin rằng tất cả các tài xế sẽ thích làm việc với xe quét
rác của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã giới thiệu một chiếc xe, tay lái cảm ứng mềm và một tay vịn với các
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nút điều khiển hoàn thiện về mặt công thái học. Một tầm nhìn tuyệt vời ra khỏi cabin không chỉ được cung
cấp bởi màn hình phía trước lớn, có hệ thống sưởi và tất cả các cửa kính mà còn thông qua các tùy chọn
camera mà quang cảnh có thể được hiển thị trên màn hình Smart-Con và CSense. Tất nhiên, an toàn là điều
tối quan trọng. Từ dây đai an toàn 3 điểm đến khả năng chiếu sáng tăng cường của khu vực quét - đảm bảo
tầm nhìn tổng quan và an toàn cho các bên thứ ba - đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Hệ thống giảm sóc 

Hệ thống treo bánh đơn được thiết kế tùy chỉnh đảm bảo trải nghiệm lái xe thoải mái và độc đáo đồng thời
góp phần tạo nên thiết kế nhẹ và ít bảo dưỡng của xe quét rác. Bằng cách giảm thiểu các cú sốc và rung
lắc, sự căng thẳng và mệt mỏi của người điều khiển được giảm bớt, góp phần vào sự sẵn sàng vận hành và an
toàn cao hơn trên đường.
 Điều khiển tây cầm Smart-Con

CityCat V20 cung cấp khả năng vận hành công thái học và trực quan của xe quét qua tay vịn đa chức năng
Smart-Con kết hợp với màn hình Smart-Con 4.3 inch. Xe quét có thể được vận hành bằng một tay trong khi có
phản hồi bật lên trên màn hình Smart-Con cho tất cả các thông tin liên quan đến ô tô và quét, giúp công
việc dễ dàng hơn rất nhiều. Tăng tính an toàn và tiện lợi bằng cách luôn giữ khu vực làm việc trong tầm
nhìn.
Màn hình cảm ứng
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Màn hình cảm ứng CSense 10,1 inch cho phép mở rộng khả năng cài đặt và chẩn đoán hình ảnh đồng thời mang
lại cái nhìn tổng quan tuyệt vời về chiếc xe. Màn hình có thể được điều chỉnh độ cao và góc độ để đảm bảo
người lái vận hành thuận tiện.

Các biến thể và tùy chọn của xe quét hút mini Bucher CityCat V20

Trang bị thêm ống hút phí sau
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Điều chỉnh chổi quét lên xuống

Lắp thêm chổi quét thứ 3
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Thu hồi nước tăng hiệu suất làm việc

Máy bơm nước áp suất cao
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Tùy chọn phun nước
Để tăng khả năng làm việc không giới hạn thời gian cũng như giảm thiểu tiếng ồn khi làm việc, khách hàng
có thể lựa chọn phiên bản chạy điện CityCat V20e với phin LI-ION ô tô 63KWH (Do phát ra tiếng ồn rất thấp
92 dB (A), ( 2000/14/EG) , có thể hoạt động suốt ngày đêm, ngay cả vào ban đêm)
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA
VPGD: số 25 Ngọc Khánh ,Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Phone: 0934 68 68 03
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
document.getElementById('cloak0df73ad980cbd4216eb29e4575fef922').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il'
+ 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0df73ad980cbd4216eb29e4575fef922 = 'sale8' + '@';
addy0df73ad980cbd4216eb29e4575fef922 = addy0df73ad980cbd4216eb29e4575fef922 + 'hiephoa' + '.' + 'com' +
'.' + 'vn'; var addy_text0df73ad980cbd4216eb29e4575fef922 = 'sale8' + '@' + 'hiephoa' + '.' + 'com' + '.'
+ 'vn';document.getElementById('cloak0df73ad980cbd4216eb29e4575fef922').innerHTML +=
''+addy_text0df73ad980cbd4216eb29e4575fef922+'';  

Nhận xét

Thứ hai, 21 Tháng 6 2021 

Bucher thì miễn chê chất lượng. CityCat V20 là kiểu mới nên rất nhiều thứ cải tiến, hiệu quả.

Chuyên Dùng Hiệp Hòa 
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