
Niezawodność, wydajność i szacunek dla środowiska — MC210 
wyznacza standardy w miejskiej czystości.

FUNKCJONALNY DESIGN
WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

CARING FOR A CLEAN FUTURE
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Prawdziwy Krok Milowy

W świecie gdzie komfort, zaufanie, wielozadaniowość.  
I szacunek dla środowiska są minimalnymi 
wymaganiami rynkowymi, MC210 wyznacza nowy 
standard w dbaniu o miejską czystość. 

• Funkcjonalny i estetyczny design.

• Wygodna i przestrzenna kabina.

• Praktyczna i intuicyjna technologia.

• Zwiększona funkcjonalność.

• Dokładne i dopasowane możliwości zamiatania.

• Przyjazna środowisku. 

FUNKCJONALNY DESIGN
Charakterystyczne dla poprzednich generacji kształty 
odeszły w niepamięć. MC210 to świeży projekt dla 
przestrzeni miejskich, który kojarzy się ze schludnością. 
Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie wpasowuje się 
w miejskie otoczenie. 

FUNKCJONALNY DESIGN WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

STEROWANIE 
NA 2 LUB 4  

KOŁA 

NIEZRÓWNANA 
WYDAJNOŚĆ 

SSANIA
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KOMFORTOWA 
JAZDA



NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ SSANIA 
Dzięki nowemu systemowi hydraulicznemu 
wyposażonemu w specjalne funkcje (wzmocniona 
i szeroka dysza ssąca oraz doprowadzona do niej rura) 
siła ssania jest mocniejsza o niemal 10% przy wolnej 
jeździe.

Zdolność do poruszania się zgodnie  
z planem miasta:

MASA CAŁKOWITA: 5.3 ton GVW

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA: 0 - 50 km/h

PRĘDKOŚĆ ZAMIATANIA: 0 - 15  km/h

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 2  m3

ZBIORNIK WODNY: 450 l

SILNIK: Diesel i beznzyna (str.5)

ŁADOWNOŚĆ: Do 1200kg

SZEROKOŚĆ ZAMIATANIA: 1280 - 2450mm
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WYJĄTKOWA 
ELASTYCZNOŚĆ

NIEZAWODNE PODWOZIE
Dużej pojemności zbiornik 4016 ze stali nierdzewnej, 
wzmocnione podwozie oraz oś tylna, wytrzymujące 
obciążenie do 3,5 tony oraz 
dodatkowe 16-calowe
koła.

INNOWACYJNY SYSTEM PUSH AND PULL  
Innowacyjny system Push and Pull  - możliwość 
zamiatania w systemie pchanym lub ciągnionym co 
umożliwia zamiatanie na różnej szerokości i głębokości.

Opatentowana technologia mocowania szczotek na 
obrotowych cylindrach zwiększa funkcjonalność 
układu zamiatania 
oraz sprawność 
operacyjną. To 
rozwiązanie pozwala 
na osiągnięcie 
maksymalnego 
obszaru zamiatania  
o zasięgu 2450mm.

5 W 1 –  
WIELOZADANIOWA 

WERSJA 
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Od teraz możesz utrzymywać porządek 
w standardach pierwszej klasy dzięki 
wyposażeniu kontrolującemu jakość pracy 
przy desce rozdzielczej,  zaprojektowanemu 
tak by zoptymalizować organizację zadań 
kierowcy. 

•  Standardowa automatyczna klimatyzacja 
•  Ogrzewanie przypodłogowe 
•  Podwieszane siedzenia z wieloma regulacjami       
    i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. 
•  Podnóżek dla pasażera 
•  Radio MP3-SD-USB Bluetooth z zestawem  
    głośnomówiącym 
•  12V wejście pod ładowarkę z miejscem na telefon 
•  Miejsce na kubek 
•  Tylna kamera 
•  Kamera skierowana na dyszę ssącą

 
NIŻSZY POZIOM HAŁASEU  
Technologia effi-silence, stłumiony dźwięk 
silnika oraz dźwiękoszczelne materiały 
sprawiają, że siła i natężenie hałasu są 
znacznie mniejsze. 

Widok 360° z kamerą cofania

Wysokość siedzenia:
970 - 1030mm

Wysokość kabiny:
1380mm

PORUSZANIE SIĘ PO MIEŚCIE
Dzięki swym kompaktowym wymiarom: małemu 
tylnemu nadwoziu, sterowaniu na 2 lub 4 koła w trybie 
zamiatania oraz zoptymalizowanemu promieniowi 
skrętu, MC210 z łatwością adaptuje się do otoczenia 
wąskich uliczek. W trybie jazdy funkcja Auto-Steer, 
która automatycznie wyrównuje tylną oś, zezwala 
operatorowi na skupienie się na konkretnym zadaniu 
oraz szybkim i sprawnym przestawieniu się z jednego 
rodzaju pracy do następnego. 

WIDOK 360 STOPNI
Kabina operatora w MC210 charakteryzuje się wyjątkowo 
przestronną przednią szybą, przeszklonymi bocznymi 
drzwiami oraz panoramicznymi i szerokokątnymi 
lusterkami bocznymi. Widoczność zapewniają również 
szerokie panele lusterek tylnych, kamery na tył pojazdu 
oraz szyby do samego dołu zamiatarki. 

Zaprojektowana do wygodnej pracy



  

MOC i REGULACJA
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Odpowiedzialność wobec 
środowiska

 
MC210 posiada trzy określone prędkości 
pracy: system Eko, standardowy oraz 
BoostMode (przyśpieszony), którego 
użytkowanie jest ograniczone do 10 minut. 

SYSTEM EKO 
80% przeciętnych zadań wykonywanych jest 
w systemie Eko. Aktywacja tego systemu 
pracy prowadzi do: 
•   50% oszczędności na paliwie porównaniu  
    z intensywną pracą zamiatarki. 

•   Ograniczenia szkodliwego hałasu

•   Wydłużonej żywotności zamiatarki

4 GWIAZDKI W TEŚCIE EUNITED PM10 
MC210 zdobyła maksymalny wynik w teście 
EUnited PM10. Ten certyfikat jest gwarancją 
wyboru zamiatarki z najniższą emisją 
szkodliwych cząsteczek powietrza. 

REDUKCJA ZUŻYCIA CZYSTEJ WODY  
Dzięki recyklingu zanieczyszczonej wody, 
ponownie pobieranej przez dyszę ssącą, 
która dodaje ją do  proporcjonalnej ilości 
czystej wody dozowanej do szczotek 
i dysz, można znacząco zredukować 
zapotrzebowanie na czystą wodę. 

Kubota V3800 Stage V / Tier 4
55.4 kW @ 2200 obr./min (72 KM)

VM R754 Euro 6 Step D
62 kW @ 2300 obr./min (83 KM)

Kubota Stage IIIA
55.4 kW @ 2200 obr./min (72 KM)

Kubota WG 3800 benzynowy Stage V
65 kW @ 2600 obr./min (78 KM)

Kubota benzynowy Stage V Ethanol
65 kW @ 2600 obr./min (78 KM)

OPCJE SILNIKA

PRAKTYCZNA TECHNOLOGIA
Ergonomicznie wbudowany w deskę rozdzielczą 7 calowy, 
wielofunkcyjny i kolorowy ekran z wysokiej jakości grafiką 
wspomoże Cię w trakcie pracy zamiatarki tak jak i po. 
Oferuje on: 
 
•  Nadzór aktywnych funkcji w czasie rzeczywistym

•  Dziennik pracy z użytecznymi danymi operacyjnymi  
    (przepracowane godziny, przebyty dystans, przeciętne  
    spalanie itp.) 

•  Zintegrowane narzędzie diagnostyczne 

•  Możliwość pobrania oraz wgrania danych przez wejście  
    USB.

•  Odczyt plików PDF

 

 

 
 

INTUICYJNY PANEL STERUJĄCY
AZURA MC 210 charakteryzuje się innowacyjną pracą 
kontrolerów, zarządzanych przez system CANBus. 
Technologia ta jest używana w naszych urządzeniach od 
10 lat, została ona udoskonalona by zrewolucjonizować 
pracę zamiatarki dzięki łatwemu operowaniu.
Nowe klawiatury mają czułe przyciski z podświetleniem, z 
których każdy ma przypisany kolor i symbol i reprezentują 
określoną funkcję. Stosując tą technologię można    
aktywować i dezaktywować każdy tryb zamiatania  
                                                              przyciskając start oraz   
                                                              przycisk danego trybu  
                                                              zamiatania. 
                                                              Sam wielofunkcyjny  
                                                              joystick zezwala    
                                                              kierowcy na bardziej    
                                                              precyzyjne ruchy. Ta    
                                                              funkcja dedykowana   
                                                              jest specjalnie                      
                                                              operatorom.



ELASTYCZNOŚĆ

www.scarab-sweepers.com     Tel: +44 (0)1622 831006

AZURA FLEX jest z założenia pojazdem elastycznym, 
to 5 w 1 – wielozadaniowa wersja zamiatarki AZURA. 
Zaprojektowana do użytku całorocznego dzięki swym 
niezwykłym osiągom i elastyczności sprosta każdym 
wyzwaniom miejskim, w każdą porę roku, to więcej 
niż mogą zaoferować inne rozwiązania. Ze swym 

standardowym wyposażeniem jest jak trzyszczotkowa 
zamiatarka, mechaniczna odchwaszczarka, maszyna 
czyszcząca lub odśnieżająca ulice. Wymiana wyposażenia 
to kwestia zaledwie 5 minut, nie wymaga ona specjalnych 
prac mechanicznych, dzięki czemu jej wykonani

W MIEŚCIE ŻADNE WYZWANIE NIE JEST ZBYT TRUDNE

•  200 litrowa posypywarka z dozowaniem  
     bezpośrednim lub przez talerz posypujący – ilość  
     wyrzucanego piasku lub soli można zmienić przez  
    panel kontrolny.

•  Obrotowa szczotka walcowa do odśnieżania  
     zamontowana z przodu AZURA FLEX

•  Solidny pług lemieszowy ułatwiający odśnieżanie  
     dzięki hydraulicznej regulacji lemiesza z lewej  
     i prawej strony.

 

3 ROZWIĄZANIA DLA LEPSZEJ PRACY ZIMĄ

Trzecia szczotka – mocniejsza  
i wydajniejsza dla jeszcze lepszego 
efektu. To rozwiązanie szczególnie 

zachwyca dzięki swej prędkości  
i wydajności przy mechanicznym 
odchwaszczaniu i pozbywaniu się 

zanieczyszczeń.

Nowoczesny element do mycia  
i zamiatania składa się z 3 szczotek 
połączonych z systemem zbierania 

zanieczyszczonej wody, który pozwala na 
doskonałą pracę na nierównych jak  

i gładkich drogach. 

Zestaw do mycia, wyposażony w pompę 
wysokociśnieniową, montowany z przodu 

zdejmowany spryskiwacz czyszczący 
z dwoma bocznymi dyszami i dyszą 

połączoną z automatycznym nawijaniem 
węża.
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Zdecyduj o komforcie, bezpieczeństwie pracy i konserwacji by ułatwić użytkowanie:

WYPOSAŻENIE ORAZ MOŻLIWOŚCI

Wybierz swój kolor:
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RAL 9010 RAL 9006 RAL 1021 RAL 2011 RAL 3000 RAL 5017 AC533

240 litrowy zbiornik na wodę Złączki wodne dostosowane do twojej sieci Pneumatycznie zawieszone siedzenie 
kierowcy z wieloma regulacjami

Dodatkowe przednie lusterko skierowane 
na szczotki po stronie pasażera

Elektryczne, panoramiczne i podgrzewane 
lusterka

Wytrzymała oś tylna z bębnami i krótszym 
przełożeniem

Światła mijania i światła drogowe Bi-LED Drugi sygnalizator LED mocowany z tyłu 
zbiornika

2 x oświetlenie robocze LED 2 x światła błyskowe LED na kabinie 2 tylne światła błyskowe LED Ramka przedniej rejestracji z elementami 
do montażu

Automatyczny wyłącznik akumulatorów   
z zegarem

Automatyczne centralne smarowanie Hydrauliczna regulacja nachylenia 
szczotek sterowana z kabiny

System recyklingu zużytej wody z kon-
tenera

Rura ssąca do liści – 150mm średnicy i 
4,5m długości

15m wąż wodny na bębnie mocowany z 
przodu

15m wąż wodny na bębnie mocowany z tyłu 
zamiatarki

Wysokociśnieniowa pompa 150 bar @ 20L/
min z lancą wysokiego ciśnienia i 5m wężem

Wysięgnik myjący 360 stopni z automaty-
cznym 15m bębnem i lancą 

wysokociśnieniową

Ssawa przystosowana do zbierania zużytej 
wody podczas korzystania z wyposażenia 3 

szczotek szorujących

Mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne 
tylne podłączenie do rozrzutu soli i piasku 

ze sterowaniem z kabiny



Kupiec:

MC210
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MATHIEU - FAYAT GROUP

85 Rue Sébastien Choulette 
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54200, France

TEL +33 3 83 65 22 22

CARING FOR A CLEAN FUTURE
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