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NASTĘPNA GENERACJA - 
DLA CZYSTEJ I ZDROWEJ PRZYSZŁOŚCI

Czy wiesz, że obecnie połowa światowej populacji mieszka w
środowisku miejskim? Procent bardzo szybko wzrasta, a ta
urbanizacja ma daleko idące za sobą konsekwencje dla sposobu
w jaki będziemy żyć i pracować w miastach przyszłości.

W rezultacie coraz większe wyzwania stoją przed samorządami,
jeśli chodzi o poszukiwania zrównoważonych rozwiązań w celu
zmniejszenia hałasu oraz zanieczyszczenie środowiska tak, aby
miasta były przyjazne dla swoich mieszkańców. Zgodnie z wizją
RAVO dotyczącą roli społecznej i trendem w kierunku
przyjaznych dla środowiska, 

zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych
oraz innowacyjności w dziedzinie sprzątania miast, RAVO
rozumie wyzwania z którymi trzeba się zmierzyć 
i nieustannie poszukuje zbilansowanych rozwiązań w celu
poprawy jakości życia w dużych miastach.

Dlatego RAVO z dumą przedstawia swoje najnowsze
osiągnięcie: RAVO 5 eSeries, niezawodną, w pełni
elektryczną, wyjątkowo cichą i w  100% bezemisyjną
zamiatarkę. To kolejny krok w ciągłym dążeniu firmy 
do zapewnienia dobrego samopoczucia mieszkańców 
i przyczynienia się do zdrowej, czystej przyszłości
wszystkich członków społeczności.

RAVO 5 ESERIES



100% WYDAJNOŚCI

100% ELEKTRYKI

0% SPALIN
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SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ, 
W 100% ELEKTRYCZNA

WYDAJNOŚĆ RAVO
Wybierając RAVO 5 eSeries, wybierasz nie tylko najbardziej
ekologiczne rozwiązanie dla utrzymania czystości w środowisku
miejskim, ale także najwyższą jakość i niezawodność, opartą na
sprawdzonej technologii, wynikającej z wieloletniego
doświadczenia w świecie zamiatarek. RAVO 5 eSeries oferuje
oczekiwaną przez Ciebie wydajność zamiatania, mocny system
ssania, a także dużą ładowność oraz daleki zasięg.
Innymi słowy, wszystko, czego można oczekiwać od zamiatarki
RAVO, plus wyposażenie w wyjątkowo przyjazną dla środowiska,
cichą konstrukcję - to w skrócie RAVO 5 eSeries.

NIEZAWODNA BATERIA

RAVO 5 eSeries posiada litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator 
 (LiFePO4). Ten typ baterii ma wiele ważnych zalet, jak na przykład:

BEZPIECZEŃSTWO

NIEZMIENNA MOC

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Wysokiej jakości akumulator zachowuje wysoką pojemność
przez bardzo długi czas, nawet po wielu cyklach.

Akumulator ma najwyższej jakości ogniwa i najbezpieczniejsz
obecnie dostępną technologię.

Podczas użytkowania zamiatarki napięcie pozostaje niezmienne.
W rezultacie bateria jest w stanie prawie zawsze dostarczać 
pożądaną moc.

SYSTEM ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM
Zaawansowany technologicznie pakiet akumulatorów składa
się z dużej liczby pojedynczych ogniw akumulatorowych, które
są monitorowane i kontrolowane przez inteligentny system
zarządzania. System ten zapewnia prawidłowe ładowanie
i rozładowywanie poszczególnych ogniw, zapewniając długą
żywotność baterii oraz optymalną wydajność. W związku z tym
możesz zawsze polegać na zamiatarkę RAVO 5 eSeries, 
która zagwarantuje pożądany efekt.

ŁADOWANIE

RAVO 5 eSeries oferuje trzy opcje ładowania.
Wtyczki typu 2 (IEC 62196-2) są standardem i ładują
akumulator za pomocą wewnętrznej ładowarki z maksymalną
prędkością 22 kW / h. Przy tej metodzie ładowania pełne
ładowanie zajmuje mniej niż 4,5 godziny, po którym maszyna
jest ponownie w pełni gotowa do użytku. Zaletą tego systemu
jest to, że maszynę można również ładować przez krótszy czas
bez negatywnego wpływu na żywotność baterii.

SZYBKIE ŁADOWANIE
A co, jeśli chcesz ponownie mieć w pełni naładowaną baterię,
ale nie masz czasu? Możesz skorzystać z opcji szybkiego
ładowania. *W przypadku połączenia CCS Combo 2 (IEC 62196-
3) akumulator jest ładowany z prędkością 50 kW / h przez
zewnętrzną ładowarkę, całkowicie ładując akumulator w czasie
około dwóch godzin.
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KORZYŚCI ELEKTRYCZNEJ ZAMIATARKI

HAMOWANIE ODZYSKOWE
Dużą zaletą RAVO 5 eSeries jest to, że samodzielnie
odzyskuje energię. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia
maszyna automatycznie powoli hamuje, a silnik elektryczny
działa jak alternator. Generuje to moc, która użyta jest do
ładowania akumulatora. To rozwiązanie zwiększa wydajność
maszyny i skutkuje niższymi kosztami eksploatacji.

KOMFORT PROWADZENIA
RAVO 5 eSeries posiada bardzo mocny silnik elektryczny 
o wyjątkowo wysokim momencie obrotowym, który
sprawia, że maszyna jest szybka, płynna i stabilna 
w prowadzeniu. Wszystko to w połączeniu z wyjątkowo
cichą kabiną zapewnia kierowcy wyższy komfort jazdy.

OŚWIETLENIE LED
Podczas opracowywania RAVO 5 eSeries, skupiliśmy się 
na przemyślanej budowie. Dlatego maszyna jest w pełni
wyposażona w oświetlenie LED, nawet na szczotkach i dyszy
ssącej.

CICHA PRACA
Jakość życia mieszkańców podnosi nie tylko przyjazność dla
środowiska, ale także niska emisja hałasu  RAVO 5 eSeries (93 dB).
Ta cicha zamiatarka utrzymuje czyste ulice, place i ścieżki rowerowe,
nie przeszkadzając mieszkańcom w ich codziennych czynnościach,
tworząc poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu może być używana
zarówno wcześnie rano jak i w nocy bez powodowania niepokoju. 
Na koniec bardzo niski poziom hałasu wewnątrz kabiny (61 dB)
zapewnia kierowcy komfortowe środowisko pracy.

CZYSTE POWIETRZE
RAVO 5 eSeries nie wykorzystuje paliw kopalnych, dzięki
czemu nie emituje CO2 ani tlenków azotu. Jest to
szczególnie ważne w centrach miast oraz przy ruchliwych
drogach. Krótko mówiąc, jazda na napędzie elektrycznym
jest lepsza, jeśli chodzi o utrzymanie czystości powietrza 
na ulicach i jest najlepszym rozwiązaniem dla ograniczenia
wpływu na środowisko.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA
RAVO 5 eSeries rzeczywiście spełnia obietnicę niskich
kosztów utrzymania. Liczba ruchomych części jest
minimalna, co oznacza, że maszyna wymaga stosunkowo
niewielkiej konserwacji. Dzięki temu koszty utrzymania 
i koszty eksploatacji w przeliczeniu na roboczogodzinę
utrzymują się na niskim poziomie.

RAVO 5 eSeries





WSZECHSTRONNA I UNIWERSALNA

RAVO 5 eSeries to przyjazna dla użytkownika, kompaktowa
zamiatarka, która spełnia surowe wymagania. Zamiatarka ma
pojemność zbiornika do 5 m³, wyjątkowo wysoką prędkość
zagęszczenia i łączy w sobie wyjątkowo długą żywotność z niskimi
kosztami eksploatacji. Dzięki hydropneumatycznemu układowi
zawieszenia i automatycznej regulacji poziomu, praca maszyną
jest komfortowa, precyzyjna i czysta.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
Aby spełnić wszystkie Twoje wymagania, RAVO 5 eSeries jest
standardowo wyposażony we wszystkie poniższe elementy:

Ergonomicznie zaprojektowana kabina z regulowaną
kierownicą i deską rozdzielczą, regulowanymi
podłokietnikami oraz centralnym zamkiem.
Zbiornik ze stali nierdzewnej o maksymalnej pojemności 5 m³
Ładowność do 4900 kg
Niezwykła zwrotność
Unikalny system podnoszenia szczotki: Stały docisk szczotki
wydłuża jej żywotność
Hydrauliczne zawieszenie przednie z automatycznym
systemem poziomowania
System kontroli cząstek stałych PM2,5 oraz PM10
Inteligentny system danych Horizon ??
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Ponadto RAVO 5 eSeries można dostosować do własnych
potrzeb, wybierając różne opcjonalne dodatki oraz
technologie. Poniżej przegląd tych opcji:

TRZECIA SZCZOTKA
Usuwaj chwasty bez użycia chemikaliów i uczyń swoje
środowisko miejskie lepszym miejscem do życia dzięki trzeciej
szczotce na RAVO 5 eSeries. Sprawia ona, że zamiatarka jest
niezwykle wszechstronna. Zwiększa szerokość zamiatania
maszyny do 3400 mm i maksymalny zasięg od przedniego
zderzaka do 1960 mm. Szczotka posiada hydraulicznie
sterowane ruchy na boki. Obracanie, podnoszenie, opuszczanie
szczotki oraz jej napęd są również sterowane hydraulicznie.

ZAMYKANA RURA SSĄCA
Ta hydraulicznie zamykana rura ssąca otwiera się i zamyka
automatycznie po włączeniu lub wyłączeniu wentylatora,
znajduje się ona między zbiornikiem a kabiną.
W trybie transportu automatycznie oddziela/odcina/zamyka
ona wąż ssący, co zapobiega cofaniu się do niej brudu z leja.
Ta opcja jest szczególnie przydatna w połączeniu z rurą do
liści, ponieważ przekierowuje do niej całą siłę ssania,
zapewniając jej maksymalną moc.

RURA DO LIŚCI
Rura ta jest idealna do zasysania liści , oczyszczania rynien
drogowych oraz pojemników na śmieci.



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

ZRZUT KONTENERA

ZESTAW DO PRAC CIĘŻKICH

Wyposaż swoją zamiatarkę w powlekany system ssący,
który zabezpiecza przed uszkodzeniami i redukuje zużycie.
Opcja ta dodatkowo wydłuża żywotność eSeries RAVO 5.

RÓWNOWAGA
RECYKLING WODY

Zrównoważone rozwiązanie by sprzątać Twoje miasto.
Woda jest ponownie używana, dzięki czemu maszyna może
zamiatać dłużej. Podczas zamiatania woda krąży ze zbiornika
do głowicy ssącej i z powrotem. Skutkuje to bardziej
efektywnym wykorzystaniem wody podczas zamiatania,
ponieważ dzięki temu świeża woda jest potrzebna wyłącznie
do dysz znajdujących się w pobliżu szczotek. Innym
pozytywnym efektem tej opcji jest zmniejszenie ilości pyłu
wydostającego się ze zbiornika.

CZYSZCZENIE
Życie w mieście polega na dzieleniu wspólnych przestrzeni: ulic,
placów, przystanków autobusowych itp. Jest to część
codziennego życia, przenosząca czystość środowiska miejskiego
na zupełnie nowy poziom, wykraczającą poza zwykłe sprzątanie.
Aby temu sprostać RAVO oferuje niestępujące opcje:

SWASHER
Zamiataj oraz czyść ulice i chodniki podczas jednego przejazdu
z opcją Swasher. Dzięki niej Twoja zamiatarka jest wyposażona
w przednią belkę natryskową oraz wysokociśnieniowy pistolet
wodny, który umożliwia czyszczenie najtrudniej dostępnych
miejsc, elementów wyposażenia ulic, oraz znaków drogowych.

POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Wysokociśnieniowa pompa wodna jest idealna do szybkiego
czyszczenia wnętrza leja, szczotki, układu ssącego lub
elementów wyposażenia ulic za pomocą lancy natryskowej.

BEZPIECZEŃSTWO

KAMERA 360 STOPNI
W RAVO bezpieczeństwo stoi na pierwszym miejscu. 
Z tą kamerą kierowca ma optymalny obraz sytuacji 
na drodze oraz środowiska wokół zamiatarki.

TEMPOMAT
Podczas zamiatania dostosuj poziom prędkości, byś mógł
w pełni skoncentrować się na drodze i zamiataniu.
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NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA HORIZON

W wyniku globalnej urbanizacji samorządy stoją w obliczu
coraz większych i bardziej złożonych wyzwań dotyczących
utrzymania miasta w czystości. Jako niezawodny partner 
w dziedzinie sprzątania miast RAVO chętnie pomoże Ci
wykorzystywać zamiatarki tak wydajnie i produktywnie, 
jak to tylko możliwe. Jak to zrobić? Poznaj najnowsze
rozwiązanie RAVO: Horizon. 

PEŁNA KONTROLA
Dzięki Horizon wszystkie istotne dane o zamiatarce RAVO,
są wyraźnie widoczna na desce rozdzielczej oraz platformie
internetowa. Na pierwszy rzut oka wyświetlają się dane 
w czasie rzeczywistym- w tym śledzenie lokalizacji i czasu
jazdy - umożliwia zoptymalizowanie oraz zwiększenie
wydajności pracy zamiatarki. Dzięki temu masz pełną
kontrolę na swoją flotą maszyn. 

Kolejną zaletą systemu Horizon jest to, że wiesz dokładnie,
kiedy zbliża się termin następnego przeglądu i które części
zużywające się wymagają wymiany. 

Platforma monitoruje różne dane techniczne maszyny,
dzięki czemu konserwacja jest szybka i łatwa. Zapobiega
to przestojom i wydłuża żywotność maszyny. 

To tylko kilka korzyści. Z naszym systemem masz
dostęp do wartościowych danych, które zapewniają
nowe rozwiązania. Horizon to idealne rozwiązanie, aby
stawić czoła coraz trudniejszym zadaniom utrzymania
czystości w miastach. Zacznij czerpać korzyści z
podejmowania decyzji w oparciu o informacje zawarte
w platformie Horizon.
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AKADEMIA RAVO przywiązuje dużą wagę do
treningu i edukacja. Obejmuje to zarówno
szkolenie dla naszych pracowników i dealerów
oraz szkolenie kierowcy i techników. Akademia
RAVO oferuje różne programy szkoleniowe
online i na miejscu. W RAVO Academy uczymy
dealerów, pracowników technicznych i
kierowców jak używać i konserwować zamiatarki
RAVO tak wydajnie, jak to możliwe. Nasze
szkolenie online to program do zarządzania,
który zapewnia zwiększenie wiedzy pracowników
po ukończeniu kursy szkoleniowego.

RAVO rozumie, że niezawodność i dostępność
części są kluczowymi kryteriami uzyskania dobrze
wykonanej pracy. Dlatego oryginalne części RAVO,
np. szczotki, wentylatory lub filtry kabinowe
spełniają najwyższe standardy jakości i trwałości,
co utrzymuje optymalną wydajność zamiatarek
RAVO. 

NIEZAWODNY
PARTNER

ODPOWIEDNIE CZĘŚCI 
PRZEJRZYSTA OBSŁUGA

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, RAVO
doskonale zna zapotrzebowanie rynku, dlatego
dokłada wszelkich starań, aby wyprodukować
maszynę szybką, łatwa w utrzymaniu i ekonomiczna.

RAZEM MOŻEMY SWORZYĆ
ZDROWA I CZYSTA PRZYSZŁOŚĆ
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Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej broszurze były prawidłowe. RAVO B.V. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku lub błędy administracyjne. 
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