
THE GREEN MACHINES 
400 Series  
 
 

  

Green Machine, изцяло с пешеходно управление Базовият вариянт 414-S2D с изцяло пешеходно 
управление, е подходящ за претоварени райони и купувачи търсещи по-ниска цена. Ефикасен, лесен за 
управление и много маневрен, тази работна сила се използва по света като икономичен и функционален 
помощник. Дизеловият двигател Kubota е тих и с ниска консумация на гориво, с компактният ротор, 
събират и напластяват отпадъците до една трета от реалният им обем. Проектирана за да се използва 
при тясни пространства и натоварени пешеходни зони, 414-S2D продължава да предоставя оптимално 
измитане и множество ползи.  
* Удобна за ползване в натоварени райони, за почистване покрай пешеходците 
* Маневренa 
* Функционална през всички сезони 
 

 
 

 

С подвижна седалка, и преустройваща се за пешеходно управление само за секунди Оригиналната 
„Green Machine” се използва от повече от 10 000 екипи по цял свят. Сега с новото си подобрено 
приспособление за сядане, предлагащо допълнителен комфорт и удобство, е ясно защо 414-RS 
продължава да бъде най-популярният избор за купувачите. Патентованата ситема на сгъваема и 
прибираща се седалка, позволява на оператора да премине от режим със седалка към изцяло пешеходно 
управление само за секунди. Така машината се използва и в моменти, в които стандартните машини със 
седалка не могат да бъдат ефективни. 
* Гофрирана тръба за почистване на труднодостъпни места 
* Лесна и бърза смяна на торбата с отпадъци 
* Удобна 



 

Високоскоростна – означава повече почистена площ за по-малък период от време Удвоявайки 
скороста на 10 mph (16 км/ч), позволява тази най-усъвършенствана Green Machine да свърши повече 
работа, предоставя оптимален комфорт, както и ефикасност на оператора.В режим на движение, цялата 
почистваща част се повдига, и шасито се укрепва за да балансира центъра на тежеста за по-добра 
стабилност и маневреност. С просторното си задно отделение за багаж, побиращо до 3 пълни торби с 
отпадъци и допълнителната екстра за прикачване на горна част (кабина), позволява работата с 424-HS да 
е удобна при всякакви климатични условия.  
* Развива скорост до 16 км/ч 
* Преустройва се за работа с пешеходно управление 
* При всякакви климатични условия 
 

Applied 400 Series Green Machines  
 
* Здрава конструкция: отговаря на всички изисквания в Обединеното кралство и Европейския съюз. 
* Висока продуктивност и значително по-високо качество при почистване на улиците. 
* Съкращава времето за преминаване от един до друг обект. 
* Не позволява бърза умора на оператора. 
* Тих, устойчив дизелов двигател със значително малка консумация на гориво и ниско ниво на отделяните 
емисии. 
* Мощно раздробяване и компактно наслагване на отпадъците. 
* Система с дистанционно управление за повдигане на четките. 
* Система за събиране на листа. 
* Снегорин. 
* Гофрирана тръба за почистване на труднодостъпни места. 
* Приспособление за почистване на кучешки екскременти. 
* Подвижна, подплатена седалка с лесно регулиране за удобство на оператора. 
* Допълнително се предлагат подгряващи ръкавици. 
* Фарове, огледала и сигнална лампа за добра видимост. 
* Звукова алармена система, по желание. 

Кучешки екскременти – Аплайд е намерил разрешение.  
 
Новата Зелена машина 414RS с приспособление за събиране на кучешки екскременти (ДЕА) за 
отстраняване и хигиенично отстраняване на кучешки екскременти от централната част на града, паркове, 
градини и покрити площи.  
* Хигиенична мощна, смукателна, събирателна система 
* Съхраняване до седемдесет и пет кучешки фекалии в найлонови торби в кутии от неръждаема стомана. 
* Лесно достигане с 2,5 м смукателен маркуч 
* Работникът не се докосва до кучешките изпражнения 
* Разпръскателната водна система поддържа местата чисти, стерилни и без утайки. 
* Въздушната помпа с хидравлично задвижване създава добър вакуум. 
ДЕА е евтина разновидност на Зелената машина Аплайд 414 дизел, най-известната в света почистваща 
машина за пешеходни зони – изпитана в повече от 30 страни в целия свят.  

 

 



Качество 
С Green Machines се постига висококачествен стандарт на почистване на пешеходни зони и в 
натоварените централни зони на градовете по целия свят. Ефективно се почистват всички видове 
отпадъци, като консервни кутии, фасове, остатъци от опаковки за бързо хранене, дори и стъклени 
бутилки. Високата маневреност и компактния размер на машината дават възможност за ефективно 
почистване под пейки и около сандъчета за цветя, а регулиращата се сила на всмукване позволява 
почистването на всякакви повърхности без да уврежда фугите между отделните плочки.  

Ценова Ефективност 
Специалните приспособления, като – подвижната седалка, гофрираната смукателна тръба, устройството 
за събиране на листа и системата за риене на сняг, допълнително спомагат за доброто почистване на 
улиците и осигуряват изгодно целогодишно почистване. Green Machine се задвижва от тих, устойчив 
дизелов двигател Kubota значително намаляващ консумацията на гориво и с ниско ниво на отделяните 
емисии. Функционалност през всички сезони През есента, Green Machine побира над 750 л. листа на едно 
товарене. През зимата, е нужно само да поставите, допълнително предлагания снегорин с разпръсквател 
за размразяване, за ефикасно почистване на снега.  

Висока продуктивност 
Когато се използва подвижната седалка, скоростта на метене се увеличава значително, а продуктивността 
нараства с два и половина пъти, в сравнение с машините с изцяло пешеходно управление. Когато се 
работи в седнало положение се намалява и междинното време за преминаване от един към друг обект. 
Green Machines не само улесняват чистенето на улиците, но и намаляват разходите.  

Безшумна и чиста 
Извънредно тиха, фактически почиства без вдигане на прах, Green Machine е сигурна, маневрена, удобна 
и лесна за експоатация.  

Снегорин 
Лопата за почистване на сняг със задно мон-тиран разпръсквател за размразяване и предпазване от 
замръзване.  

Система за събиране на листа 
Торби с голям обем за събиране на листа през есента.  

Гофрирана тръба 
Почиства отпадъците между паркираните коли, сандъчетата за цветя и цветните градини.  

Смяна на торбата 
Найлоновата торба с голям обем, в която се намират компактно напластените отпадъци, се изважда и се 
подменя лесно, когато е пълна.  

Подвижна седалка 
Седалката се монтира и се сваля лесно, за да може, когато е необходимо, машината да се използва като 
стандартните машини с пешеходно управление.  

Лесна за управление 
Удобството за работа, за оператора е в осно-вата на всяка успешна, почистваща метачна машина. 
Ергономичният дизайн на седалката не позволява бърза умора на работника, а до-пълнително 
предлаганата, подплатена седалка, за още по-голямо удобство, лесно се регулира спрямо размерите на 
тялото. При студено време, работникът може да използва подгряващите ръкавици. Green Machine е с 
ергономичен дизайн, осигуряващ отлична видимост и висока маневреност, завъртане на 360 градуса на 
място. Обръщането става много лесно и управлението на машината, което включва новото дистанционно 
управление на системата за повдигане на чет-ките е лесно и достъпно за работника.  

Специален профил 
Изберете вашите специални цветове, и аудио съобщения, с които да бъде изпработена машината – 
лъскавият и вид, ще отразява вашите усилия още повече.  
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