
 

 

IQAN (ИКАН) електронен блок за управление на машината  
Общи характеристики:  

• Модерно управление на машината: Нова стабилна електронна система с разширен КАН-бъс, дава 
възможност за прецизна маневреност чрез “безстепенен” електронен крачен педал, осигуряващ напълно 
професионално управление “проводниково задвижване “. 
• Превключвател за лесно избиране режима на работа: Избиране на режим за метене: Отваря 
автоматично съоръженията за метене и задвижва предните колела на “Vari-track”™ (“Вари-
трак” ™).Избиране на транзитен режим на работа: Автоматично прибира и изключва метачката спира 
предните колела на (“Вари-трак” ™). 
• Висока скорост при движение напред/назад, безопасно превключване: Автоматично регулира 
намаляването на скоростта на машината при превключване напред/назад. 
• Модерно електронно управление на мотора и трансмисията: Автоматично пасва мощността на мотора 
към тази на измиващата помпа към различните изисквания за хидравличната система. Включва също така 
безпрепятствено качване и слизане от бордюрите. 
• MMU блок на дисплея: Позволява лесно регулиране на машината и диагностика на повредата. 
• Записващи устройства с широк обсег на действие: Може да се настроят според различни изисквания. 
Работен режим (мили/км), работен режим (часов), транзитен режим на работа (мили/км), транзитен режим 
на работа (часов), максимална скорост, средна скорост, отбелязване на евентуална повреда, времето за 
сервиз е наближило или е просрочено и т.н. 
• Устройство “Уоч дог” (наблюдателно устройство) Осигурява бързо автоматично забавяне и изключване 
на системата при превишаване предварително зададените граници. 
• Намалява абсолютната стойност: Като използване на дигиталната сигнална система на КАН-бъс. 
• Захранване: Защита от обръщане на полюсите. 
• Мобилен телефон или модемна връзка : Дава възможност за дистанционно разтоварване. 

 

 



1. Кабина със солидна конструкция и от високо качество с външно изведени тръби, от повдигащ се тип, 
предпазен дизайн.  
2. Кабината осигурява идеално видимост, нов дизайн на вратата с „бързо задействане”- плъзгаща се и 
повдигащи се прозорци. 
3. Кабината е оборудвана с климатична инсталация за безопасна работи при всички условия. Голям 
стандартен вентилатор на покрива. 
4. IQAN™. Ново,солидно, модерно управление на машината с технология от типа „задвижване през 
проводник” плюс пълна диагностика, предпазващо и защитно устройство при необходимост. 
5. Единичен джойстик за управление на посоката. Лесен превключвател за „избиране режима на работа” и 
лесен за разчитане многофункционален дисплей. 
6. В кабината може да се постави в задната страна, ТV екран, радио/СD плеър и RT система. Добра 
защита на персонала. 
7. Удобна, ергономична връзка между седалката на шофьора, волана и системата за управление на 
метлата. 
8. Двоен обхват, пълна хидравлика на предавките с непрекъснато задвижване на четирите колела от 
моторите на колелата. 20 об/ч при транзитна скорост. 
9. Дизеловият двигател Кубoтa е с пълна мощност 31 kW четири цилиндъра с газотурбинен нагнетател, 
при равномерна работа. 
10. Вари-трак ™, предната ос автоматично широчината на камиона при избран „транзитен режим на 
работа”. 
11. Механичната и хидравлична спирачни система задействан и четирите колела плюс пълно автоматично 
стандартно окачване и предпазващи противоударни капаци. 
12. Голям, 600мм отделен изсмукващ вентилатор спомага за предпазване на бункера от задръстване при 
обирането на праха. 
13. Променяща се широчина на метлата, почистваща пътека с широчина от 1,2 до 1,8 метра с джойстик 
управление. 
14. Бункер от високо качество с капацитет 1 куб.метър, 2,45 тона GVW.Бункерът е монтиран с патентована 
автоматична водоразпръсквателна система за предпазване от намокряне при претоварване. 
15. Циклонната система изхвърля частици с големина от 15 до 20 микрона. Евтина филтърна материя или 
панелен филтър за блокиране или разграждане от време на време. 
16. Устройство за правене на облак™, технология за фино разпръскване изхвърля праха като „цветни” 
субстанции намалява консумацията на вода и превръща по-голямата част от GVW в полезен товар. 

Устройство за правене на облак™, технология за фино разпръскване 
Обща характеристика 

• Съвременна, патентована, ефективна, ниско енергийна, пулверизаторна система, намалява 
запрашаването, намалява консумацията на вода в дюзата до половин литър на минута. 
• Ултра малък десет-микронен раздробител разбива праха на малки фини частици. 
• Лесно подменяне на частите събиращи праха. 
• Скоростта на потока се наблюдава и се управлява от IQAN-контролна система. 
• Устройството за правене на облак™ не се нуждае от захранване с идеално чиста вода. 
• Кутията за събиране на прах се прибира автоматично при транзитно движение и е с гъвкаво монтиране 
за предпазване от удар. 

Какво прави вече извършената тежка работа за създаването на компактна машина за почистване 
толкова трудна? Очевидно, добрите контакти за обслужване и доставка. Стресиращата работна среда за 
шофьора? В действителност е мотивирано и разрешено условието за удобството на шофьора, 
сигурността и по-голямата ефективност, намаленото вибриране на кабината. Липсата на гъвкавост при 
работа? По-малките почистващи машини са идеални за почистване около паркирани коли, както и около 
магазини, пешеходни и тротоарни зони, но това предимство наистина се губи, когато машината трябва да 
се пренася от едно място на друго. Следователно, по-малката компактна почистваща машина, която е на 
собствен ход и с голяма маневреност с голяма възможност и обхват за чистене- и идва с голяма 
транзитна скорост- ще бъде двойно по-полезна за вашите изисквания. Естествено не е толкова лесно да 
се постигне такъв идеален баланс. Добре работещата хидравлична п редавка е добро начало, но нашите 
инженери от Applied Sweepers отидоха по-далече.В действителност много по-далече. Нашите машини 
имат две пускови скорости. Следователно, да се осигурят високи нива на изпълнение, гъвкавост при 
обслужването при всякакви условия, допринася нашата Vari Track™ многофункционална осова система на 
волана. Когато е в “работен режим” тя е компактна като всяка позната на пазара машина, но, когато 
шофьорът е избрал “транзитен режим” на работа, автоматично уголемява колелата за да може да се 
движи по магистрали притискане на колелата за по-голяма сигурност. Нито една от другите почистващи 
машини няма такава система.Vari Track™ е комбинирана с окачваща система за автоматични стандарти и 
задвижваща система за непрекъснато движение на колелата, както да осигури стабилност на машината 
при изкачване на бордюри,така и да осигури безопасно движение по магистрала, в сравнение с всяка 
друга двуколесна машина. За да изпълнява широк обхват необходимата работа ние сме монтирали на 636 
високоскоростната зелена машина голям вентилатор и бункер, а също и по-мощен газовотурбинен четири 



цилиндров Кубота дизелов двигател.За да сме сигурни, че шофьорът може да се справи с голяма част от 
допълнителната почистваща работа, ние сме осигурили за 636, нова подобрена версия на IQAN™ 
контролна система. Тя информира, предпазва и осигурява всички системи да работят на най-високо 
ниво.Но сигурно,ако всички тези високи критерии са постигнати, при работа на место тези качества са 
малко ограничени,нали? Голям засмукващ вентилатор с диаметър 600мм и увеличения капацитет на 
бункерa за максимален полезен товар изисква, естествено, по-голям резервоар за вода с достатъчен 
капацитет за да сваля надолу праха при продължителна работа. Това звучи повече като “невъзможна 
задача”,нали? Сигурно никоя малка почистваща машина не може да притежава всички тези 
предимства,нали така?Не е така. Благодарение на нашата нова технология за разпръскване Cloud 
Maker™ (машина за правене на облак), 636 високоскоростна зелена машина има нови функции на 
разбивачката 525, но с по-голяма способност за засмукване, повече полезен товар и дори с по-голям 
обхват.Но без пренасяне на ненужен товар. Когато се включи към напрегнатото градско движение по 
магистралите, почистващата машина 636 изглежда като “допълнителна компактно” почистваща машина, 
но тя е разработена да изпълнява задачите на разработените преди нея почистващи машини.  

Отлична технология за разпръскване Cloud Maker™ (машина за правене на облак). Това е уникално 
творение на Applied Sweepers. Това позволява 636 да надмине функциите на много по-големи машини и 
също така тя е по-добра за околната среда, без да се набляга на комплексна рециркулация на водата.  

 

Двигател: Централно монтиран дизелов двигател Кубота V1505-Т четири цилиндров с газовотурбинен 
нагнетател с водно охлаждане с капацитет 1498куб.см производителна мощност до 13,3 киловата ( 42кс).  

Гориво: Дизелово гориво,резервоар за 36 литра отговарящ на изискванията на ЕС.  

Блок за управление на трансмисийната система и електрониката на машината: Непрекъснато 
променяща се скорост 4 х 4 колела с хидростатично задвижване, с хидравлична помпа свързана директно 
към двигателя и задвижващи хидравлични мотори монтирани за всяко колело. Скоростта се регулира с 
електронен крачен педал където е използвана технологията „задвижване от проводник”, което пасва 
скоростта на мотора към необходимата скорост за задвижване на хидростатичния двигател. Избирането 
на режим на работа „метене” повдига и сваля устройството за метене и прибира предните колела. ММU 
осигурява автоматично задвижване от скоростната кутия и осигурява равномерно изкачване и слизане от 
бордюрите. Системата осигурява подробно наблюдение „уочдог” за спиране плюс запис за функционално 
анализиране на машината, движение в мили или километри, например: метене за час, дистанция на 
метенето, дистанция измината за час, скорост при транзитно движение, скорост на системата за метене, 
непредвидени обстоятелства. Мобилната телефонна връзка позволява дистанционно диагностициране от 
фабриката ,ако се наложи. Дистанционният достъп и диагностициране са възможни ,ако е монтирано 
приспособление за диагностициране през безжичен модем.  

Волан: Воланът с хидравлично захранване осигурява максимална маневреност в ограничено място с 
минимална сила.  

Спирачки:Първоначалното спиране се осигурява от единичен педал в задвижващата система ,в което са 
включени хидростатични спирачки за четирите колела. Вторичното спиране става през хидравлични 
спирачки на двете предни и двете задни колела, като се използва педал за аварийно спиране. 
Механичната спирачка на задните колела осигурява спирането при паркиране.  

Бункер: Изработена е от неръждаема стомана, 1.3м, бункерът има висока точка на въртене ( достигаща 
разстояние 1,3м) което и позволява стандартно завъртане към коша или борда. Завъртането на бункера 
става с пулсационна помпа , а задната врата за изпразване на бункера се отваря с отделна пулсационна 
помпа, за по-лесен достъп и бързо почистване и отстраняване по-голяма част от отпадъците. Бункерът е 
снабдена с автоматична водовпръскваща система за избягване на влагата при претоварване.  



Смукателна система: Променлива скорост, почистващ вентилатор от неръждаема стомана с Ǿ 600мм, 
монтиран към фунията, осигурява въздушен поток със скорост за изсмукване 3440м3/час и 48мбара 
налягане. Многостепенната прахосмукачка включва: впръскване на вода на всяка четка, воден 
пулверизатор в смукателната дюза, водоразпръсквател във входните тръби, циклон със странично 
действие във фунията и двойни циклонни инерционни разделители, осигуряващи максимално 
напластяване на праха. Капацитета на водния резервоар е 190 литра.  

Четки: 2 х 600мм РЕТ или полипропиленови четки за метене с широчина на измитане 1200мм. За по-
голяма широчина на пътеката за измитане, джойстика за регулиране на четките от кабината може да 
придвижи четката навън или навътре за да се достигне максимална широчина на метене 1800мм. (Това 
позволява машината да се задвижи допълнително назад за метене,от първоначалната и позиция и.т.н.) 
Зъбна предавка автоматично регулира ъгъла на четката и за тази цел има компенсаторно и регулиращо 
устройство за ъгъла на четката. Притискането на четката към земята се регулира от кабината.  

Ел. системи: Осветителните тела на камиона съответстват на всички съвременни конструкции и 
отговарят на ЕЕС правилата за светене. Всички системи са защитени с предпазители и има 60 амперов 
генератор за тежък режим на работа.  

Кабина:Обширната оборудвана кабина е конструирана върху здрава тръбна ферма от неръждаема 
стомана с подов панел от „кромуелна стомана” и е остъклена с ламинирани предпазни стъкла в които е 
вграден ел.подгревателен елемент за размразяване на стъклата. Долните стъкла осигуряват панорамна 
видимост.Вентилацията се осигурява от голям отварящ се напреден люк на покрива плюс два странично 
отварящи се прозореца на вратите. За отопление на кабината се използват вентилаторни нагреватели, а 
като опция има климатична инсталация. Управляващите лостове за двигателя и четката са монтирани на 
контролното табло под дясната ръка на оператора, удобно прикрепени за да може лесно да се излиза и да 
се влиза в кабината. Регулаторите за функциите на машината и обезопасителите са монтирани на 
конзола на дясната врата. Другите регулатори за светлините,чистачките и т.н. се задействат от 
многофункционални превключватели монтирани на волана. Седалката на шофьора и волана могат да се 
регулират. Окачването на седалката се регулира според теглото на шофьора. Във възможностите на 
кабината са включени радио/CD плеър със слушалки и микрофон, ССТV подвижен цветен монитор в 
комплект с камера монтирана на задната врата на фунията и безжичен модем да дистанционен достъп.  

Шаси и окачване: Изработено от много здрава структурна неръждаема стомана. Шасито е изработено 
така,че да има много добра устойчивост на корозия и толеранс за усукване и извиване при работа на 
трудни терени. Висока степен на безопасност за работника както и удобното каране се постига с 
използването на пружинно амортисьорно окачване на четирите колела, което дава максимална 
стабилност на машината и осигурява равномерно движение при неравен път при транзитно движение.  

Размери: 
Дължина – обща (включително четките) 3450mm 
Дължина – на тялото на машината 3130mm 
Широчина- на тялото на машината 1130mm 
Височина- (без сигналния фар) 1980mm 
Междуосие 1400mm 
Разстояние между колелата (гуми C/L)вариращи от 950mm до 1190mm  
Тегло на “бордюра” (готов за метене) 1950Kg  
Полезен товар 500Kg  
Общо тегло на колата 2450Kg 

 

 

 



Скорости и градиенти: Максималната скорост е ограничена до 20 мил/ час ( 32км/час) ( Скоростта на 
машините за експорт е 25мили/час (40,2км/час), което дава възможност на “Аплайд 636 високоскоростната 
зелена машина” да се движи между гаража и работната зона бързо, а системата за движение на четирите 
колела гарантира оптимално сцепление и степени от 1 до 5 при движение по неравен път. Задвижващата 
система на четирите колела оптимизира качването на бордюри- предните колела се качват на бордюра, а 
задните осигуряват движението напред.Автоматичната “ Vari Track”™ система за изтегляне и 
разширяване на предната част, осигурява стабилността при транзитно движение, при неравен път и при 
завиване.  

Гуми и колела: 155/70 R 12C, 104/102N гуми върху 5 щифта. 4,5J x 12″ джанти са монтирани на предните 
и задните оси, което дава малко натоварване при движение по паваж и други чувствителни повърхности.  

Шлангово съоръжение: Лек 110мм х 3м гъвкав, стандартно монтиран шланг.  

Опции:  

Климатик: Климатика с две степени подгрява кабината и поддържа ниска температура при висока околна 
температура и поддържа нивото на влажност в кабината.  

Водоструйка: Водна помпа с високо налягане подава 13л/мин при налягане 90 бара към 5 метров маркуч 
със заострен накрайник. Използва се водата от 185 литровия резервоар или вода от уличен кран, целия 
воден капацитет е до 450 литра.  

ДЕА система:Вторична смукателна система за събиране на кучешки екстременти с налягане за повдигане 
170мбара използваща повдигащ се шланг. Включена е и система за разпръскване на вода.  

* ‘Vari-track‘ - Applied Sweepers Ltd патент прилаган за различни пътно-почистващи системи. 
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