
Suure jõudlusega kompaktne pühkimismasin on 
varustatud kõige kaasaegsema tehnoloogiaga.

Linna puhastamiseks ja kõnniteede, tänavate, maa-aluste 
parklate ja tööstuspiirkondade aastaringseks hoolduseks.

Painduv, kompaktne, vaikne ja vastupidav konstruktsioon, 
kus talitluselemendid on lihtsalt ja mugavalt paigutatud.

Pühkimismasin on hoolduseks hõlpsalt ligipääsetav.
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  1. Külghari
  2. Külgharja sarrus
  3. Ees- ja külgkaitse 
  4. Tõsteraam
  5. Rooliratas 
  6. Tagapeegel
  7. Kabiin
  8. Veepaak 
  9. Imiventilaator
10. Prügipunker 
11. Punkri kaas 
12. Kütusepaak 
13. Tagatelg 
14. Rattamootor
15. Hüdraulikaõli paak 
16. Pöördtelg
17. Ketaspidur
18. Rattakoost 
19. Imiotsak



Tühjendamine
Tõste- ja kallutusseade võimaldab tühjendada suure 
mahutavusega konteineritesse.

Pühkimisseade
Pühkimisseade on hästi kaitstud külgmise või eesmise 
kokkupõrke eest vertikaalse tõstesüsteemi ja harjade 
vedrustusega. Harjad on hüdroajamiga, ühekaupa 
pöördpaigaldusega ja  neist igaüht saab eraldi liigutada.
Pühkimislaius on sujuvalt reguleeritav, 1400-2400 mm.
Vertikaalne tõstesüsteem ei vaja harjade kulumise 
korral järgnevat ümberseadistamist.

Imisüsteem
Imiotsaku laius on 700 mm ja see töötab rullidel.
Eesmine pühkimisseade koos suure pöiavööga, mis 
käivitatakse kabiinist, kogub igasuguse mustuse alates 
peenliivast kuni suurte kivideni, sh kuivad ja märjad 
lehed, paber, pudelid,  kruus jne.
Vastupidava radiaalventilaatori võimsus on kuni 
3600 p/min ja sellel on vaikne talitlus.

Manööverdatav
YESS suudab toime tulla iga olukorraga, kaasa-
arvatud kitsastel kõnniteedel, madalates maa-alustes 
parklates, künklikel tänavatel ja suurtel jalakäijate aladel. 
Tänu kompaktsetele mõõtudele, väikesele 
pöörderaadiusele ja väga heale ronimisvõimele suudab 
ta töötada kiiresti ja põhjalikult..

Kõik on nähtav
Eesmine lisapeegel võimaldab juhil saada pideva 
ülevaate mustuse sissevõtu kohta imiotsaku kaudu.

Mootor
YESS-i paneb tööle vastupidav 70 kW vesi-
jahutusega 4-silindriline diiselmootor.
Heitetasemed lähtuvalt Euro 5 (ECE 88/77 
norm)

Kabiin
Mugav kabiin reguleeritava ja õhkpadjaga , tervisliku 
juhiistme, ergonoomiliselt paigutatud talitluselementide, 
toimiva helikindluse, tõhusa kütte ja ventilaatori või 
kliimaseadmega (lisavarustus) täidab kõik tervisliku ja 
mugava töökeskkonna nõuded 

Veesüsteem
Veesüsteem säilitab 280 l värske vee paagis ja 
kuni 150 l vee ringlussevõtusüsteemis. Süsteem 
kasutab tarvitatud vett uuesti ja kasutab seda 
tolmu täiendavaks sidumiseks imisuudmes. 
Silindrikujuline mustaveefilter mustusemahutis 
tagab tarvitatud vee maksimaalse ringlussevõtu.

Käsiimivoolik (lisavarustus)

The compact suction sweeper

BRODDYESS
®

Mustusemahuti
Roostevabast terasest mustusemahutit saab täita kuni 
100% - tänu eridisainiga õhufiltrile ja õhu ringlus-
süsteemile. Suur kompaktsus võimaldab veelgi 
suuremat täitmist.




