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Iekārtas apraksts: 

Comac CS140 ielu uzkopšanas iekārta ir izstrādāta lai apvienotu mehāniskās un 

vakuuma slaucīšanas iekārtu priekšrocības un stiprās puses. Iekārta ir aprīkota ar 

trumuļtipa smacinātāju, kas veido kompostu. Iekārtai nav nepieciešams ūdens tā ir 

izstrādāta lai atbilstu visām EC atbilstības normām sīko putekļu daliņu savākšanai ( 

PM10), tai pašā laikā šī sistēma ļauj iegūt lielāku tvertnes tilpumu saglabājot pēc 

iespējas mazākus iekārtas gabarītus samazinot ekspluatācijas izmaksas un laiku. 

Iebūvētais smalcinātāja rotors savākšanas kolektorā veido kompostu, palīdzot savākt 

lielus priekšmetus, kā zarus, lapas, plastmasa pudeles un citus materiālus. Iekārtas 

balstiekārta ir hidrauliska, kas nodrošina divu klīrenca līmeņus, kas ļauj pārvarēt 

vieglāk un funkcionālāk braucot uz ietvēm un nost no tām, tai pašā laikā veicot 

uzkopšanas darbus. Kaut arī iekārtai nav nepieciešams papildus ūdens, šī iekārta ir 

spējīga bez problēmām strādāt arī ļoti mitros apstākļos un sūkt tīru ūdeni atslēdzot 

filtru sistēmu. Darba ātrums uzkopšanas režīmā līdz 40 km/h.  

Tehniskie parametri: 

Darba platums 

Centrālās birstes darba platums mm 1400 

Darba platums ar divām frontālajām birstēm mm 2220 

Darba platums ar trīs frontālajām birstēm  mm 3150 

Centrālās birstes diametrs mm 600 

Sānu birstes diametrs mm 750 

Gružu konteiners 

Tilpums l 3500 

Conteinera pacelšanas augstums mm 1800 

Vakuums 

Gaisa plūsma.m/h 14000 

Filtrēšanas virsma sq.m 50 

Vakuma motora jauda KW 45 

Darba ātrums Km/h 0÷40 

 

 



Dzinējs 

VM R754 EU VI/Stage 3A 

Dīzeļdegviela 

Dzinēja jauda HP/KW 105/79 

Apgriezieni rpm 2300 

Gabarītizmēri 

Iekārtas garums ar trīs frontālajām birstēm mm 5230 

Iekārtas garums ar divām frontālajām birstēm mm 4600 

Iekārtas platums mm 1770 

Iekārtas augstums darba pozīcijā mm 2530 

Iekārtas augstums transporta pozīcijā mm 2580 

Iekārtas svars Kg 6300 

Tehnieskie iekārtas parametri 

Apgriešanās rādiuss mm 4250 

Bremžu sistēma - Hydraulic 

Stāvbremze un avārijas bremzes - Hidrauliskas 

Piedziņa riteņu aizmugures - Hidrauliska 

Riteņi - 205/65 R17.5 

Amortizācija – Hidrauliska un neatkarīga 

Iekārtas augstuma kontrole – visiem 4 riteņiem 

Tvertnes tilpums dīzeļdegvielai  105 litri 

Ūdens tvertnes tilpums 220 litri 

Komplektācija Cena EUR bez PVN 

Comac SC140 bāzes versija  

Kondicionieris  

Radio  

Aizmugures kamera ar krāsainu displeju  

Uztvērēja kamera ar krāsainu displeju  

Trešā birste ar leņķi +/-180 grādi  

Ūdens izsmidzināšanas sistēma 

priekšējām birstēm ar tvertni 220 litri 

 

Magnētiskais stienis metāla uztveršanai  

Priekšējo biršu rotācijas un spiediena 

regulācijas modulis 

 

Individuāla krāsa pēc pasūtījuma  

 

Komplektāciju un papildaprīkojumu precizējam individuāli 
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