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CityCat 5006 SL/XL

______________________6150_________________________________________________________________________

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Wielbasis
Spoorbreedte
Max veegbreedte SL
Max veegbreedte XL
Draaicirkel

4.945 mm
1.798 mm
2.500 mm
2.450 mm
1.513 mm
2.533 mm
3.520 mm
2.900 mm

Gewichten
Leeg gewicht
Laadvermogen
Max totaal gewicht
Banden
Type
Geluidsniveau

5.500 kg
5.000 kg
10.500 kg

Chassis
Ladder frame chassis ontworpen door
Bucher
Municipal
met
Cprofielconstructie

²

265/70 R 19.5
63 dB (A)

Prestatie
Werksnelheid
Rijsnelheid
Klimvermogen

0-20 km/h
0-80 km/h
30%

Motor
FPT, Iveco Euro 6D
Cilinderinhoud
Vermogen
Koppel
Brandstoftank
AdBlue Tank
Elektrisch systeem

4.485 cm³
118 kW
580 Nm
120 l
30 l
24 V

CityCat 5006: Prestatiepakket in de compacte klasse

Euro 6c-motor met lage emissie: De
soepel lopende Iveco met hoog koppel
Euro 6c-dieselmotor met het laagste
brandstofverbruik en de laagste
emissie.

7-inch-kleurendisplay: Ultramodern
7-inch kleurendisplay met intuïtieve
bediening, geïntegreerde camera
met achterzicht en zicht op de
zuigmond.

Easy Clean System:
De zelfreinigende
functie Easy-Clean maakt een autonome
reiniging van de vuilcontainer mogelijk.
Ventilator, zeef, vuilwatertank, zijwanden
worden makkelijk gereinigd.
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Stuurinrichting
vierwielbesturing

Hydrostatische

Assen
Aangedreven en gestuurde
achteras
met
bladveren
en
schokdempers.
Vooras
met
spiraalveren,
schokdempers
en
torsiestang.
Hydrauliek
Het nieuwste
elektronische
bedieningsconcept
maakt
optimaal
verbruik
en
geluidsregeling van de dieselmotor
mogelijk. Dit voor de hydrostatische
aandrijving over het hele rijsnelheid
bereik. Dit zonder in te boeten aan de
prestaties.
Dankzij
het
elektronische
bedieningsconcept en de Euro 6c
dieselmotor
worden
het
dieselverbruik en de uitstoot van
verontreinigende stoffen enorm
verminderd. Waardevolle middelen
en het volledige voertuig worden
gespaard.
Vergelijkende ritten
hebben
geresulteerd
in
een
dieselbesparing van 30% en een
ruisonderdrukking van 20% bij het
rijden in de transportmodus. Dit
resulteert in een positief effect op de
bedrijfskosten.

Bestuurderscabine
Comfortabele
geveerde, geluidarme cabine. Voorruit
van thermisch isolerend, gebogen,
reflectievrij
veiligheidsglas.
2
schuiframen in elke deur. Verwarming
met regelbare snelheid, zonneklep,
ruitenwisser met sproeiers. Lucht
geveerde
bestuurdersen
passagiersstoel, beide individueel
instelbaar. Verstelbare stuurkolom.
Duidelijke en ergonomisch geplaatste
bedienings- en controle-instrumenten
met een 7 "kleurendisplay. Visueel en
akoestisch
waarschuwingssysteem
voor bewaking van temperatuur en
vloeistofniveau. Visueel diagnostisch
systeem met intuïtief ontwerp.

Watertank

880 l

Borstels
2 borstels

Ø 900 mm
0-200tr/min

Snelheidsregeling traploos

3de borstel
Snelheidsregeling traploos

0-220 tr/min

Veegbreedte

3.750 mm

Mogelijke opties
- Airconditioning
- Hoog kieper 1.550 mm
- Bladzuigslang
- Hydraulisch kantelbare zijborstels

Vuilopname
Geveerde,
roestvrijstalen
zuigmond
met
loopwielen. Zuigmond en zijborstel
zijdelings 400 mm hydraulisch
beweegbaar.
Zuigmond
met
grofvuilklep, hydraulisch in hoogte
instelbaar.
Variabele,
krachtige
zuigventilator. Zuigbuis van 250mm.
Diverse mogelijkheden voor een
bladzuigslang.

- Hogedruk watersysteem
- Easy-Clean-systeem
- Zijborstel met enkele heffing
- Bladhefinrichting
- Gegevensregistratie
Een verscheidenheid aan andere
opties is beschikbaar, voor meer
informatie neem contact met ons op.

Vergaarbak
Gemaakt uit RVS, Hydraulisch te
openen
Volume

Remmen
Hydraulisch
tweecircuitsysteem met hydraulische
rembekrachtiging. Schijfremmen voor
en achter. 4 remklauwen voor, 2
remklauwen achter. Hydraulische
bekrachtigde handrem met aparte
remschijf op de achteras.

Watersysteem

Storthoogte
Stortbreedte
Kiphoek

5.6 m³
930 mm
1.700 mm
51°
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