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FAUN jest nie tyl ko pio nie rem w dzie dzi nie tech -
no lo gii na pę dów hy drau licz nych, ale tak że we
wdra ża niu roz wią zań za pew nia ją cych sze reg wa -
lo rów użyt ko wych. Jed ną z ta kich in no wa cyj nych
tech no lo gii jest sys tem re cyr ku la cji po wie trza.
W więk szo ści za mia tar ek brud z czysz czo nych po -
wierzch ni jest za sy sa ny i na stęp nie ru ra mi trans -
por to wa ny do zbior ni ka. Po dob nie jest w po jaz -
dach FAUN z tym, że w od róż nie niu od po zo sta -
łych pro du cen tów za ssa ne wraz z bru dem po wie -
trze nie jest emi to wa ne na ze wnątrz, ale w znacz -
nej czę ści kie ro wa ne do po now ne go „użyt ku”.
Sys tem za pew nia sta ły prze pływ po wie trza ze
zbior ni ka na zmiot ki do agre ga tów za mia ta ją cych
(dy szy na dmu cho wej za dy szą ssą cą). Ob ję tość
re cyr ku lo wa ne go, wy dmu chi wa ne go po wie trza
jest re gu lo wa na w za kre sie od 30 do 70 pro cent.
Ta kie roz wią za nie wpły wa ko rzyst nie rów nież
na sku tecz ność w za mia ta niu. Jed nak to nie je dy -
na za le ta uni ka to we go roz wią za nia sto so wa ne go
przez fir mę FAUN. Do dat ko wym efek tem re cyr ku -
la cji po wie trza jest moż li wość pra cy za mia tar ki na -
wet w tem pe ra tu rach do -5°C. Dzie je się tak, gdyż
krą żą ce w ukła dzie po wie trze pod grze wa ne jest
do oko ło 15°C, co za po bie ga za mar z nię ciu wo dy
w ka na le ssaw nym i zbior ni ku na zmiot ki.
Ko lej ną za le tą te go roz wią za nia jest niż sza o 50
pro cent emi sja drob ne go py łu. A za nie czysz czo -
ne po wie trze nie prze do sta je się do ob sza ru ro -
bo cze go z ty łu i wo kół za mia tar ki.
Mo del FAUN VIAJET 6 to za mia tar ka ze zbior ni -
kiem na zmiot ki o po jem no ści 6 me trów sze -
ścien nych. Na to miast po jem ność wo dy po dwój -
ne go zbior ni ka wy no si 1.900 li trów.  W za leż no ści
od ob sza ru pra cy za mia tar ki klien ci mo gą wy -
brać po jazd na pę dza ny od przy staw ki od bio ru

mo cy  lub po moc ni czym sil ni kiem spa li no wym.
Do dat ko wy na pęd za pew nia jed nost ka o mo -
cy 55 kW (75 KM). Jest bar dzo eko no micz na,
gdyż śred nie zu ży cie pa li wa wy no si 5–6 dm3/h.
Szczot ki w za mia tar kach FAUN są mon to wa ne, ja -
ko ele ment pcha ny na środ ko wej ko lum nie. Do dat -
ko wo wy po sa żo no je w za bez pie cze nie
przed prze cią że niem. Szczot ka zgar nia z po -
wierzch ni dro gi na wet cięż ki brud, dzia ła jąc jak
skro bak. Mo że zo stać ob ró co na na ze wnątrz nie -
za leż nie od dy szy ssą cej (2-5 po zy cji ro bo czych
usta wia nych z ka bi ny). Ja ko opcja jest tak że do -
stęp na wer sja szczot ki cią gnio nej. Zgar nię ty na wet
tak cięż ki od pad bez pro ble mu jest ze bra ny, a to
dzię ki spe cjal nie za pro jek to wa nej dy szy ssą cej
w kształ cie li te ry V, z du żym otwo rem, a wy ko na nej
ze sta li o gru bo ści 4 mm. Zresz tą wszyst kie new ral -
gicz ne ele men ty za mia tar ki zo sta ły wy ko na ne
z bar dzo od por nych ma te ria łów. I tak dno zbior ni -
ka wy ko na ne jest ze sta li nie rdzew nej V2A, a je go
trwa łość wy dłu ża ją też ide al nie gład kie ścia ny, któ -
re umoż li wia ją je go ła twe opróż nia nie.
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Uni wer sal na i uni ka to wa za mia tar ka FAUN
Jed ną z naj po pu lar niej szych za mia ta rek mar ki FAUN jest mo del VIAJET 6. Jej uniwersalność i unikatowe
rozwiązania za pew nia ją ni skie kosz ty eks plo ata cji oraz mi ni mal ny wpływ na śro do wi sko na tu ral ne.

a FAUN VIAJET 6 udo wad nia,
że za mia tar ki te go pro du -
cen ta wy ko rzy stu ją naj now -
sze osią gnię cia tech no lo -
gicz ne w ce lu zmak sy ma li -
zo wa nia osią gów przy jed -
no cze snym zmi ni ma li zo wa -
niu kosz tów

a Dy sza ssą ca w po łą cze niu
z ta le rzo wą szczot ką umoż li -
wia zgar nię cie na wet naj -
cięż sze go bru du

f Pa nel ste ro wa nia zo stał tak
za pro jek to wa ny, aby nie
utrud niał ope ra to ro wi wi -
docz no ści na ob szar pra cy
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Do kład ne mu czysz cze niu róż no rod nych po -
wierzch ni po ma ga za mia tar ce dru ga szczot ka
– wal co wa środ ko wa. Jest ona za mo co wa na w ta -
ki spo sób, że wa ha się wo kół swe go środ ka cięż -
ko ści, a to ozna cza, że do sto so wu je się do każ de -
go wy bo ju i każ dej wy pu kło ści dro gi. Na to miast si -
łę do ci sku i pręd kość ob ro to wą moż na płyn nie re -
gu lo wać z ka bi ny ope ra to ra. Trze ba przy znać, że
kon struk to rzy wie le zro bi li, aby sta no wi sko pra cy
ope ra to ra uczy nić kom for to wym i er go no micz -
nym. Ka bi na jest ob szer na, a du że po wierzch nie
szyb umoż li wia ją do sko na ły wi dok na sprzą ta ną
po wierzch nię. Do dat ko wo, aby nie za kłó cać wi -
docz no ści, de skę roz dziel czą i pa nel ste ro wa nia
umiesz czo no po le wej stro nie kie row cy. Po za tym
ka bi na jest do sko na le wy ci szo na, her me tycz na,
a sku tecz ny sys tem wen ty la cyj ny za pew nia czy ste
po wie trze i od po wied nią tem pe ra tu rę. 
Uni wer sal ność za mia tar ka za wdzię cza bo ga te -
mu oprzy rzą do wa niu, któ re po zwa la uży wać jej
w róż no rod nych za da niach. Dzię ki te mu moż na
ją czę sto spo tkać przy czysz cze niu ulic, pla ców
i par kin gów, a tak że po zo sta łych cią gów ko mu -
ni ka cyj nych. Chęt nie wy bie ra nym ele men tem
do po sa że nia za mia tar ki jest mon to wa ny z ty łu
sys tem ssą cy, któ ry umoż li wia, np. opróż nia nie
ście ków ulicz nych i po jem ni ków na śmie ci. Sys -
tem skła da się z ela stycz ne go wę ża na pneu -
ma tycz nym wy się gni ku. Dzię ki pneu ma tycz ne -

mu wy się gni ko wi no śne mu układ ssą cy moż na
bez tru du prze su wać w ca łym ob sza rze ro bo -
czym z re gu lo wa ną wy so ko ścią ro bo czą.
Po za bo ga tym oprzy rzą do wa niem do dat ko wym
oraz moż li wo ścią pra cy w mi nu so wych tem pe ra -
tu rach, za bu do wę za mia tar ki moż na ła two zde -
mon to wać, a w jej miej sce wsta wić ze staw,
na przy kład słu żą cy do zi mo we go utrzy ma nia
dro go we go. Ta ki ze staw zresz tą moż na za mó -
wić jed no cze śnie z za mia tar ką, gdyż au to ry zo -
wa ny przed sta wi ciel fir my FAUN w Pol sce
– spół ka Eko cel ma je w swo jej ofer cie.

a Mo del FAUN VIAJET 6 wy po -
sa żo ny jest w zbior nik na od -
pa dy o ob ję to ści 6 me trów
sze ścien nych. Dno zbior ni ka
wy ko na no ze sta li nie rdzew -
nej, a gład kie ścia ny uła twia -
ją je go opróż nie nie


