
 
 

 

 

 

 

 

 

 
UAB “Galuotas” 
Meistrų g. 12, 02189 Vilnius, Lietuva 
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„ČEMPIONAS“ 
Lanksti, veiksminga prikabinama šluojamoji, skirta 

mažesnėms velkančiosioms transporto priemonėms 

 

 



TWIST – kompaktiška prikabinama šluojamoji 

 
ŠLAVIMO PRINCIPAS 
Abu šoniniai šepečiai (1) sušluoja purvą į 
šluojamosios vidurį, platus pagrindinis šepetys (2) 
smėlį nukreipia tiesiai į bunkerį. Purkštukai (4) 
veiksmingai sudrėkina ir sujungia dulkes. 

1430 mm IŠKROVIMO AUKŠTIS! 
TWIST šluojamoji yra skirta išversti nešvarumus į 
konteinerį arba tiesiai ant žemės. Joje įrengtas 
didelis 1,7 m3 nešvarumų bunkeris. Tai sutaupo 
jūsų laiką ir išlaidas brangiam kasdieniniam atliekų 
transportavimui į iškrovimo vietą. Visos funkcijos 
valdomos vairuotojo kabinoje esančiu nuotolinio 
valdymo bloku. 

 

 

GREITAS IR PAPRASTAS PRIJUNGIMAS 
Atbuli privažiuokite prie šluojamosios ir prijunkite 
vilkimo strypą, prijunkite nuotoliniam valdymui ir 
apšvietimui skirtą elektros sistemą, prie 
velkančiosios transporto priemonės galios tiekimo 
veleno prijunkite pavarų dėžę ir hidraulinės sistemos 
siurblį. Vos per kelias minutes TWIST paruošta 
šlavimui! 

LENGVAI APTARNAUJAMAS  
Elektros sistema, hidraulinės sistemos valdymo 
prietaisai, tepalo filtras ir vandens siurblys yra 
apsaugoti nuo dulkių ir purvo, ir yra įtaisyti 
patogiame darbiniame aukštyje. 

 
DĖL PAPRASTOS IR TVIRTOS KONSTRUKCIJOS „TWIST“ YRA PATIKIMA IR NEPAPRASTAI 
ATSPARI MECHANINIAM PAŽEIDIMUI. 



 

 
 VISIŠKAI AUTOMATIZUOTA SLANKI ŠLUOTOS PAKABA 
Šoniniams šepečiams ir pagrindiniam šepečiui viso šepečių eksploatavimo laikotarpio metu nereikalingas joks 
rankinis reguliavimas. 
Dėl unikalios „BRODD FLOAT“ sistemos šepečiai visą laiką reguliuojami automatiškai, nepaisant šepečių 
susidėvėjimo lygio, ir išlaikomas taisyklingas šepečių prispaudimas prie šluojamo paviršiaus. 
 

 
 
PURKŠTUKŲ SISTEMA 
Šoniniai šepečiai veiksmingai šluoja palei šaligatvio 
kraštą. 
Vandens purkštukų sistema padeda sudrėkinti dulkes. 

RANKINIS ŠIUKŠLIŲ ĮMETIMAS 
Didesnes šiukšles galima ranka įmesti į nešvarumų 
bunkerį, kadangi jo viršus lengvai pasiekiamas. 

 

 

NUOTOLINIS VALDYMAS 
Visos šlavimo funkcijos valdomos iš vairuotojo 
kabinos. Įjungiamas/ išjungiamas šlavimas, vandens 
siurblys ir pakeliamas/ nuleidžiamas nešvarumų 
bunkeris. 

TWIST – GATVIŲ ŠLUOJAMOJI, SUKURTA 

GALVOJANT APIE KLIENTĄ. 

 
 



 
 
ŠARNYRINIS VALDYMAS IR VILKIMO STRYPO PERKĖLIMAS Į 
ŠONĄ 
TWIST šluojamojoje įtaisyta vilkimo strypo perkėlimo į šoną funkcija. 
Padidėja lankstumas posūkiuose ir apvažiuojant, pvz., stulpus, ir Jūs galite 
nesunkiai išvalyti visus kampus.  
 

  abejomis kryptimis 

 
TECHNINIAI DUOMENYS  

Matmenys 
Ilgis, įskaitant vilkimo strypą 3730 
mm 
Ilgis be vilkimo strypo 3000 mm 
Plotis be šoninių šepečių 1730 mm 
Aukštis 1560 mm 
Šlavimo plotis 1800 – 2200 mm 
Svoris apyt. 1400 kg 
Bendras svoris 3000 kg 
Naudingoji apkrova apyt. 1600 kg 

Hidraulinė sistema 
Hidraulinės sistemos varikliai: 
sferiniai varikliai 
Hidraulinės sistemos tepalo aušintuvas 
Hidraulinės sistemos siurblys su 
pavarų dėže 
Hidraulinės sistemos tepalo bakas: 
120 l tūrio 

Bunkeris 
Bendras tūris 1700 l 
Grynasis tūris, iki apyt. 1100 l 
Iškrovimo aukštis 1430 mm 
Iškrovimo padėtis  galinė 

Nuotolinis valdymas 
Elektrinis, iš vairuotojo kabinos 

Padangos 
Matmenys 175 × 13" 

Šlavimo greitis 1-18 km/ val. 

Ašis 
Priekabos ašis su stūmiklio 
stabdymo įrenginiu ir stovėjimo 
stabdžio sistema. 

Transportavimo greitis 30 km/ val. 

Šluotos lankstumas 
Automatiškai slankiojančios šluotos 
pakaba 

Purkštukų sistema 
Vandens bakas: nerūdijantis plienas, 
310 l tūrio 
Vandens siurblys: membraninis 
siurblys, našumas – 14 l/min. 

Galios reikalavimai 
Velkančioji transporto priemonė su 
540 aps./min. GTV 
Min. 29 kW (40 AG) 

Vilkimo strypas 
Reguliuojamas aukštis 
40 mm vilkimo kilpa 

Svorio reikalavimai 
Bent 2000 kg velkančioji transporto 
priemonė 

Atraminė stovėjimo kojelė 
Reguliuojamas aukštis 

 
 

 
Saugumas: Atitinka saugumo 
standartus EN 13019, EN 292-2 

 

 
Specifikacijos ir duomenys apie įrangą gali būti keičiami. 


