
RAVO 5 iSeries



PONAD 50 LAT DOŚWIADCZENIA 
NASZĄ PASJĄ JEST ZAMIATANIE

Firma RAVO została założona w Holandii w 1964 roku.
Od tego czasu RAVO wyrosło na światowego lidera w
dziedzinie innowacji zamiatarek. Obecnie jesteśmy
częścią Fayat Environmental Solutions Group, która
zapewnia kompleksowe rozwiązania dla klientów na
całym świecie.

Nasza międzynarodowa sieć dealerska pozwala nam
zapewnić najwyższą jakość obsługi klientów na całym
świecie. Do tych naszych największych klientów
należą m.in. taie miasta jak Rzym, Amsterdam, Dubaj,
Sankt Petersburg, Waszyngton,Berlin, Montreal, San
Francisco, Porto i Bordeaux.

RAVO z powodzeniem wspiera klientów w
poszukiwaniu rozwiązań współczesnych problemów.
RAVO pomogło Rzymowi obniżyć poziom emisji
hałasu zamiatarek poprzez opracowanie specjalnego
cichego pakietu. Miasto Barcelona potrzebowało
zamiatarki, która mogłaby zamiatać i myć jednocześnie;

RAVO opracowało opcję swasher, a obecnie jesteśmy
bardzo podekscytowani naszym najnowszym
produktem 5 eSeries - pierwszą kompaktową
zamiatarką elektryczną na rynku.

RAVO ceni dobre relacje z klientami. Dzięki wsparciu i
wysokiej jakości usług RAVO pomogło Berlinowi osiągnąć 
dłuższy czas pracy zamiatarki. Te relacje to jeden
z aspektów, który uczynił RAVO 5 iSeries tym, 
czym jest dzisiaj: najlepszym na świecie i najczęściej
sprzedawaną zamiatarką uliczną.

RAVO dostarcza produkty na wszystkich poziomach; 
czy to niesamowity czas dostawy, oszczędność paliwa 
w porównaniu z zamiatarkami na podwoziu, 
komfort operatora czy najwyższa jakość wykonania.  
Będziemy kontynuować starania, aby RAVO 5 iSeries wciąż 
było silnym punktem odniesienia w dziedzinie zamiatania.
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ZAPROJEKTOWANY DO WYDAJNOŚCI
RAVO 5 SERIA

SOLIDNY FUNDAMENT

Wyposażony w mocny silnik, atrakcyjnie
zaprojektowane wnętrze kabiny i najnowocześniejszy
inteligentny system monitoringu Serii 5 wyznacza
punkt odniesienia wśród zamiatark.

Niezrównana wydajność jest wynikiem czystej linii ssania
w połączeniu z unikalnym systemem szczotek RAVO

Wiosna czy jesień, piasek z igłamy lub liśćmi sosny, ulice
czy ścieżki rowerowe,gładki asfalt czy kostka brukowa.
RAVO serii 5 wyczyści każdą ulicę jednym przejazdem.
Wszystkie nieczystości przechowywane w przestronnym
pojemniku ze stali nierdzewnej o pojemności 5m³ z
niezrównaną szybością zagęszczania.

Standardowe wyposażenie każdego RAVO

Ergonomiczna kabina z regulowanym sterowaniem 

Klimatyzacja,
Mocny silnik IVECO lub Cummins,
Hydraulika Linde,
Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności do 5m³
Nośnik 55000 kg,
Ekstremalna zwrotność z promieniem skrętu 5m

Unikalny system szczotek:

Hydrauliczne zawieszenie przednie z automatycznym

Tylko 15 łatwo dostępnych punktów smarowania na całej

Rura ssąca ze stali nierdzewnej,
Wysoka wydajność zagęszczania odpadów

       kolumny, deska rozdzielcza, podłokietnik i drzwi zamykane
       od wewnątrz.

       (od krawężnika do krawężnika),

       - Stały docisk szczotki wydłuża żywotność o 50
       - Łatwość konserwacji: nie wymaga smarowania

       systemem poziomowania,

       maszynie,
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RAVO iSYSTEM:
INTELIGENCJA I WYGODA

W RAVO stale ulepszamy i rozwijamy nasze produkty.
Inteligentny ekologiczny system monitoringu RAVO -
iSystem, jestdoskonałym przykładem siły naszej
innowacyjności. Został specjalnie opracowany, aby
mieć pełną kontrolę Twojej zamiatarki.

System sterowania został wszechstronnie
przetestowany, aby spełniać wysokie standardy RAVO.
Użycie węzłów gwarantuje stabilność, a wbudowany
ekran LCD umożliwia sprawdzenie parametrów
układu elektronicznego i hydraulicznego.

System ten ułatwi konserwację maszyny dzięki
informacji o stanie funkcjonalności Twojej
zamiatarki

Na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć wszystkie
funkcje zamiatarki. Za pomocą różnych
dostępnych ekranów możesz np. śledziić godziny
zamiatania i pracy silnika, okresów między
obsługowych lub sprawdzić układ hydrauliczny,
światła wskaźniki, różne poziomy ciśnienia itp.

Tryb zamiatania

Tryb diagnostyczny Tryb informacyjny Tryb parametrów
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KABINA
ATRAKCYJNA I WYGODNA
Kabina została zaprojektowana przy udziale doświadczonych
międzynarodowych operatorów RAVO. Po wejściu do kabiny
wrażenie robi niesamowita przestrzeń wewnętrzna. Zajmując
miejsce w fotelu operatora zachwyci Cię logiczny układ deski
rozdzielczej, w pełni regulowany podłokietnik i kierownica, lekko
odchylona panoramiczna szyba przednia zapewni doskonałą
widoczność i przekona Cię, że RAVO ustanawia nowe standardy,
które obejmują:

iSystem
Dobra izolacja akustyczna
Panoramiczny wygląd
Regulowany fotel kierowcy, deska rozdzielcza, podłokietnik
Drzwi zamykane od wewnątrz dla bezpieczeństwa kierowcy
Kamera cofania i ssania,
Klimatyzacja,
Wtyczka 12V,
Radio z MP3 i USB,
2 uchwyty na kubki,
Zamykana przestrzeń przechowywania,
Właz, aby zajrzeć do wnętrza

ŁATWA KONSERWACJA

Aby zapewnić odpowiednią konserwację maszyny w
inteligentny sposób RAVO serii 5 posiada następujące cechy:
Unikalny, łatwy w konserwacji system szczotek RAVO,
Środek do czyszczenia wentylatora,
Duże drzwiczki serwisowe ułatwiające dostęp,
Łatwo wymienialne szczotki,
Opcjonalna, elektrycznie opuszczana kratka wewnątrz leja,
Opcjonalna wysokociśnieniowa pompa wodna,
Dysze rozpylające wodę,
Łatwo dostępne punkty ładowania.
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RAVO serii 5
INNOWACJA
STAWIA CIĘ WŚRÓD LIDERÓW
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WSZECHSTRONNY WYKONAWCA
Dla tych, którzy maja specjalne wymagania, RAVO oferujeszereg opcji dostosowania
Twojej zamiatarki RAVO serii 5. Poniżej znajduje się kilka przykładów dostępnych opcji

Zrzut kontenera
Ta opcja umożliwia zrzucanie śmieci bezpośrednio do pliku
kontenera i ma wysokość zrzutu 1550 mm.

Trzecia szczotka szczotka
Trzecia szczotka zwiększa zasięg zamiatania RAVO serii 5.
Ta opcja umożliwia operatorom dokładniejsze czyszczenie
chodników i rynien drogowych. Trzecia szczotka doskonale
nadaje się również do wyrywania chwastów. Opcja trzeciej
szczotki może być wyposażona w funkcję „quick release”,
która umożliwia szybkie usunięcie llub założnie trzeciej
szczotki.

System filtracji SAIGA PM 2.5
Innowacyjny i opatentowany system cząstek SAIGA otrzymał
Certyfikat TÜV PM 2.5. Oznacza to, że zamiatarka RAVO filtruje
drobinki wydostającego się powietrza, dzięki czemu przyczynia
się do czystszego środowiska w swoim miejscu pracy.

Wytrzymała linia ssania
Wyposaż swoją zamiatarkę w powlekaną linię ssącą, aby
przedłużyć jej żywotność podczas pracy w najcięższych
warunkach.

Pompa wysokiego ciśnienia wody
Funkcja opmpy wysokiego ciśnienia jest idealna do szybkiego
czyszczenia wnętrza pojemnika, szczotki, układu ssącego lub
małej architektury.

Regulacja konta szczotki
Dzięki regulacji kąta szczotki można je ustawić pod optymalnym
kątem do zamiatania rynien, co umożliwia zamiatanie bardziej
wydajny.

Niezależne podnoszenie szczotki
Niezależne podnoszenie szczotki pozwala zmniejszyć jej
zużycie i uzyskać dłuższą żywotność szczotek.

Instalacja Swasher
Zamiataj i spryskuj drogi i chodniki za jednym razem.
Sprężarka pod ciśnieniem umożliwia zamiatającym załogom
czyszczenie najtrudniej dostępnych miejsc, małej architektury
i znaków drogowych. Różne konfiguracje pod względem
ciśnienia wody, zbiorników na wodę i pompy są dostępne.

Recykling wody (ulepszony, łatwy do czyszczenia)
Ta opcja podwaja twój promień działania i redukuje kurz
emisji w tym samym czasie.

Cichy pakiet
Cichy pakiet zmniejsza poziom hałasu RAVO 5 iSeries o 15%.
Pakiet zawiera specjalne oprogramowanie, dźwięk materiały
pochłaniające i specjalne ciche szczotki.

Rura ssąca
Rura ssąca idealnie nadaje się do zasysania liści i do
opróżnianie rynien i pojemników na śmieci

Tempomat
Ustaw prędkość na określony poziom podczas zamiatania,
aby operator może w pełni skoncentrować się na drodze i
zamiatarce.

Kamera z widokiem 360 stopni
RAVO ceni sobie bezpieczeństwo i dlatego z dumą prezentuje
tę nowość opcja zapewniająca jeszcze lepszy widok na drogę
wokół zamiatarki.
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RAVO 5 iSeries:
HOLENDERSKIE WYKONANIE
Bycie największym europejskim producentem zamiatarek ulicznych i posiadanie
ponad 50-letnie doświadczenie czyni z RAVO prawdziwego specjalistę w branży
zamiatania. Mamy wiedzę i umiejętności, aby spełnić Twoje życzenia. RAVO 5 iSeries
jest budować według holenderskich standardów; wysoka jakość, solidność,
doskonała technologia i innowacyjny design.

RAVO: TWÓJ PARTNER 
W DZIEDZINIE ZAMIATANIA

Razem z naszą certyfikowaną i dedykowaną siecią dealerów
pomożemy Ci przekroczyć oczekiwania i pokonać wszystkie wyzwania.

Wiemy, że Twój sprzęt musi działać 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu. Aby udowodnić najwyższą jakości naszego produktu
oferujemy standardową gwarancję dwóch lat lub 2000 godzin na każdej
zamiatarce, która wyjeżdża z naszej fabryki. Ponadto oferujemy 5-letnią
gwarancję na kontener i podwozie.
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ORYGINALNE CZĘŚCI RAVO,
DLA DŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI ZAMIATARKI

Oryginalne części RAVO są produkowane zgodnie
z najwyższymi standardami jakości, trwałości i wydajności,
dlatego idealnie pasują do zamiatarki RAVO.

Aby zapewnić dostępność odpowiednich części do
zaplanowanego serwisu, stworzyliśmy różne zestawy
serwisowe oraz komplety części - to takie proste!

Stosowanie oryginalnych części RAVO zapewnia:

Uzyskanie 12 miesięcznej gwarancji na części.
Spełnianie specyfikacji OEM.
Dłuższą żywotność Twojej zamiatarki RAVO.
Zawsze idealne dopasowanie.
Oszczędność kosztów w dłuższej perspektywie.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z lokalnym
dealerem, który dysponuje przeszkolonymi przez RAVO specjalistami
od części, posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Mogą dodatkowo poinformować Cię o możliwościach 
umów serwisowych i innych opcji serwisu i konserwacji.

AKADEMIA RAVO
Szkolenia i edukacja są wysoko cenione przez RAVO. 
Bez względu na to czy jest to szkolenie naszych pracowników 
i sprzedawców czy Twoich operatorów i inżynierów.
Mamy różne programy szkoleniowe, które są dostępne 
w naszym własnym ośrodku szkoleniowym. 
Jest to Akademia RAVO.

Akademia RAVO umożliwia naszym dealerom i ich klientom
używanie i konserwację zamiatarek RAVO w najbardziej
efektywny sposób. Ten wysokiej jakości ośrodek szkoleniowy 
w fabryce RAVO w Alkmaar zapewnia szkolenia na różnych
poziomach zaawansowania.

Nasi profesjonalni trenerzy RAVO oferują również szkolenia
na miejscu, u sprzedawcy lub u klienta.

Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać więcej
informacji na temat możliwości szkolenia.
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RAVO 5 Seria SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAVO 5 Seria 
SILNIKI
Nasze maszyny są wyposażone w silnik spełniający najsurowsze
przepisy dotyczące emisji. Silnik RAVO 5 iSeries jest dostępny w
wersji Euro 6.
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RAVO 5 Seria WYMIARY, WAGA, POJEMNOŚCI
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