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Lav emission motor Euro 6d 
Iveco Euro 6d diesel motoreren har et ekstremt 
lavt brændstofforbrug og emission niveau til 
gavn for miljøet.

Stor 7” central display 
Takket være diagnosesystemet giver det 7” 
store display nem adgang til alle relevante 
maskindata såsom total driftstid og arbejdstid, 
drift og vejkørsel, brændstofforbrug etc.

Easy Clean System 
Operatøren aktiverer ganske enkelt EasyClean 
funktionen. Turbine, filtre, filterskærm, smuds-
beholderens sidevægge og andre steder som 
er svære at nå, spules med rengøringsdyserne 
og maskinen er perfekt ren inden for et par 
minutter.

CityCat 5006

Dimensioner

Længde 4945 mm

Bredde 1798 mm

Højde 2500 mm

Akselafstand  2450 mm

Sporvidde 1513 mm

Fejebredde med 2 koste 2533 mm

Fejebredde med 3 koste 3520 mm

Fejebredde med 3 koste (RCB) 3768 mm

Venderadius 2950 mm

Dæk 

265 / 70 R 19.5 140 / 138 M

Kabine støjniveau 

63 dB (A)

Ydeevne

Arbejdshastighed 0-20 km/h

Transporthastighed 0-80 km/h

Stigeevne op til 30 %

Chassis

Fast chassisramme med C-profilstruktur  
produceret af Bucher

Bruttovægt 10500 kg / 10400 kg (80 km/h)

Egenvægt  5500 kg / 5600 kg (80 km/h)

Lasteevne 5000 kg / 4900 kg (80 km/h)

Motor

FPT, Iveco Euro 6d 

Volumen 4485 cm³

Ydelse 118 kW

Drejningsmoment 580 Nm 

AdBlue-tanke 30 l

Brændstoftank 110 l

Elektrisk system 24 V

CityCat 5006: Kraft og udholdenhed i kompaktklassen
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Styring
Hydrostatisk kontrolleret firehjulstyring, 
80 km/t som mekanisk variant.  

Aksler
Drivaksel bag med differentiale og 
navreduktion. Almindelig aksel foran.

Intelligent maskinstyring
Dieselforbrug og emissions niveauet er 
på et absolut minimum, takket være den 
elektroniske maskinstyring af hydraulik-
system, hydrostat og den miljøvenlige 
Euro 6d-dieselmotor. Dette bidrager også 
til en lang levetid på vitale dele som er 
beskyttet i mod fejloperationer, uden at 
gå på kompromis med ydeevnen. Test-
kørsler har resulteret i dieselbesparelser 
på 30% såvel som en 20% støjreduktion, 
ved forbikørsel. 

Bremser
Hydraulisk, to-kreds bremsesystem med 
skivebremse på for og bagakslen. Manuelt 
betjent parkeringsbremse, der virker 
hydraulisk på en ekstra bremseskive på 
differentialen i bag. 

Fejesystem
Pick-up princip, der er baseret på sugning,  
hvor det rustfri sugemundstykke er pla-
ceret lige foran forakslen, kan sidefor-
skydes 400 mm med sidebørsten.  
Hydraulisk justering af høde på suge-
mundstykket. Trinløs justering af suge-
styrken på højkapacitets suge turbine.

Førerkabine
Komfortabel, lydisoleret kabine m. hydro- 
dæmpet ophæng. Forrude lavet af varme- 
isolerende, buet sikkerhedsglas med lav  
refleksion. To skydevinduer i hver dør. 
Multihastigheds varmeblæser. Solskærm. 
Forrudevisker med sprinkler. Luftaffje-
dretførersæde og mekanisk dæmpet-
passagersæde, hver individuel justerbar. 
Ratstammen kan justeres i både vinkel og 
højde. Tydeligt og ergonomisk betjenings-  
og overvågningsinstrumenter med en 7”  
farveskærm. Visuel og akustisk alarm til  
overvågning af temperatur- og væske-
niveau. Visuelt diagnostisk system med 
intuitivt design.

Vandsystem 

Vandkapacitet ca. 880 l

2 vandpumpe til vanddyserne

Beholder

Kapacitet  5,6 m³

Tipning og åbning Hydraulisk

Aftipningshøjde 930 mm 

Aftipningshøjde m/ højtip 1550 mm 

Aftipningsbredde 1700 mm 

Aftipningsvinkel	 51˚

Børster

2 sidebørster venstre og højre Ø 900 mm

Variabel hastighedsindstilling 0-150 rpm

Kollissionssikring af børstene i flere 
retninger.

Med en tredje børste kan fejebredden 
øges op til 3768 mm. Kan bruges både  
til højre og venstre.

Optioner
– Aircondition
– Højtip
– Genbrugsvandsystem
– Ekstern sugeslange
– Ukrudtssbørste
– Hydraulisk tilt af sidebørsterne
– Spray-bar foran
– Højtryksvandsystem
– EasyClean-system
– LED arbejdslamper
– Bakkamera og kamera for sugemund-
stykke
– Dataopsamling

Udover disse specifikationer er der  
yderligere en bred vifte af muligheder  
tilgængelige - kontakt os for mere  
information.

Tekniske data kan ændres uden 
forudgående varsel.
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