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Roskat ovat usein "tavoittamattomissa" esteiden 
alla. Etuharjan ansiosta myös nämä vaikeudet 
kuuluvat menneisyyteen. Roskia ei enää jää istuin-
penkkien tai muiden vastaavien esteiden alle.

 Toinen runko-ohjauksen etu on ketteryys. Runko-
ohjauksessa imusuulake on aina ajosuunnassa, 
näin estetään ikävien likajälkien muodostuminen.

  

Etuharjan teleskooppivarsiYlivertainen ketteryys

Ainutlaatuisen runko-ohjauksen ansiosta ohjaaminen 
ei aiheuta paineita. Koneen takapää seuraa tarkasti 
etupään kulku-uraa. Siksi CityCat 2020 on saavuttanut 
suuren suosion käyttäjien parissa.

Käyttöturvallisuus
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Vesikouruissa, esteiden alla, kulmissa, ajoluiskien 
reunakivissä: kääntyvä etuharja mukautuu 
ajettaessa kaikkiin tilanteisiin ja lakaisee 
siksi itsepintaisimmatkin roskat.

Poikkeuksellinen ketteryys 
ja älykäs harjajärjestelmä

CityCat 2020:lle on ominaista poikkeuksellinen ketteryys, erinomainen 
ohjattavuus sekä täydellinen suuntavakaus - tämä kaikki on runko-ohjauksen 
ansiota. Takapää seuraa tarkasti etupään kulku-uraa. Kaarteiden leikkaamista 
tai perän heilahdusta ulospäin ei tapahdu. Päinvastoin kuin neli- tai 
takapyöräohjatuissa kompakteissa lakaisukoneissa, CityCat 2020:n 
kuljettaja voi keskittyä pelkästään lakaisuun, koska mutkikkaista 
ohjausliikkeistä ei tarvitse huolehtia.

Harkitusti suunnitellun harjajärjestelmän ansiosta vaikeasti tavoitettaviin 
syvennyksiin ja esteiden alapuolella oleviin paikkoihin on helppo yltää ja 
tarkat säätöliikkeet sujuvat kuin leikiten. Etuharja mukautuu automaattisesti
ahtaimpiinkin paikkoihin. Se voidaan säätää hydraulisen nosto- ja 
kääntömekanisminsa ansiosta monenlaisia pinnanmuotoja varten 
ja siten myös porrasalueet ja kadun pintaan upotetut vesikourut 
on helppo lakaista puhtaiksi.

Kaikkiin suuntiin kääntyvä etuharja 

Reunaharja poistaa rikkaruohot – kitkee ne 
maasta ja imee säiliöön – yhdellä ajokerralla, 
ympäristöystävällisesti ja ilman kemikaaleja.

Reunaharja



Ruostumattomasta krominikkeliteräksestä 
valmistettu säiliö, jossa on suurikokoinen 
suodatinverkko ja integroitu veden 
kierrätysjärjestelmä.

Likasäiliö

Tasaisesti käyvä, taloudellinen dieselmoottori, joka on 
varustettu hydrostaattisella voimansiirrolla, antaa 
riittävästi tehoa ja on käyttö- ja päästöarvoiltaan 
erinomainen.

 

Vähäpäästöinen moottori

Leveä, ruostumaton imusuulake sijaitsee etupyörien 
välissä. Läpät antavat lisäsuojaa törmäyksiä vastaan.

Törmäyssuojalla varustettu imusuulake
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Vaikeasti tavoitettavat paikat voidaan puhdistaa 
vaivatta lehdistä ja muista roskista erityisen 
kevyen ja taipuisan imuletkun avulla.

Älykäs tekniikka ja monipuoliset 
lisävarusteet

Lehti-imuri

CityCat 2020 on tulos monivuotisesta kokemuksesta ammattikäyttöön 
tarkoitettujen kompaktien imulakaisukoneiden kehityksessä ja 
valmistuksessa. Tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa olemme 
täyttäneet kaikki tarpeet: parempi näkyvyys, koska ohjaamosta 
näkyy kaikkiin suuntiin, turvallisuus helppokäyttöisyyden ansiosta, 
luotettavuus ja tehokkuus parhaiden materiaalien ansiosta, vähän 
huoltoa vaativa rakenne sekä vähäpäästöiset ja hiljaiset voimanlähteet. 
CityCat 2020 täyttää yksityisten ja julkisten kiinteistönhuoltoyhtiöiden 
korkeat vaatimukset palveluiden tuottamiseksi tehokkaasti ja edullisesti.

CityCat 2020 tarjoaa laajan lisävarusteohjelman, joka ei jätä toivomisen varaa. 
Reunaharjan, lehti-imurin ja lumiauran lisäksi on saatavana muita varusteita 
kuten pesulaitteisto, lumiharja jne. Kahdella sivuharjalla varustettu SL-malli 
lakaisee tarkasti ja tehokkaasti. Lisäsivuharjalla varustettu malli on saatavana 
pyydettäessä. Lisäetuharjalla varustettu XL-malli mahdollistaa laajan lakaisualan.

Ohjaamoon integroitu tuorevesisäiliö, jota täydentää teknisesti kehittynyt veden 
kierrätysjärjestelmä, varmistaa että pöly ja hienojakoinen lika saadaan aina 
sidottua. Täysin kipattavan roskasäiliön ansiosta roskat voidaan kaataa 
helposti lavoille tai kontteihin.

Lumiharjalla on helppo poistaa ohuet 
lumikerrokset. Samanaikainen auraus ja 
hiekoitus merkitsevät taloudellista 
talvikunnossapitoa.

Lumiharja ja sirotin

Lumiaura soveltuu parhaiten lumen
auraamiseen kapeilta kaduilta ja 
jalkakäytäviltä.

Lumiaura



Konetta on helppo hallita ohjauspyörän, polkimien 
ja ohjaussauvan avulla. Ohjaussauvan toiminnot 
ovat intuitiiviset ja nopeasti opittavat.

Helppokäyttöisyys

Huolimatta pienistä ulkomitoista ohjaamossa 
on tilaa liikkumiseen ja oikean työasennon 
löytämiseen mukavan istuimen ja säädettävän 
ohjauspylvään ansiosta. Kulutusta kestävät ja 
hengittävät verhoilumateriaalit viimeistelevät 
istuimen mukavuuden.

 

Tilava ohjaamo

Laajat lasipinnat ja kaareva tuulilasi antavat 
laajan näkökentän aukottoman näkyvyyden 
takaamiseksi kadulle ja harjoihin.

Kaikki näkyvissä
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Ergonomia ja uusinta tekniikkaa 
tarjoavat hallintalaitteet

Imulakaisukoneiden käytössä ja ohjauksessa saavutettiin virstanpylväs 
PSS:n (ohjelmoitavan imulakaisujärjestelmän) ansiosta. CityCat 2020:n 
moderni ja uusinta tekniikkaa tarjoava ohjausjärjestelmä sijaitsee 
keskikonsolissa. Kaikki työskentelyn kannalta tärkeät tiedot näytetään 
helpossa ja selkeässä muodossa automaattisesti kirkkauttaan muuttavalla 
näytöllä. PSS:n ja muiden hallintalaitteiden optimaalinen sijoitus 
vähentää kuljettajan rasitusta työpäivän aikana. Kaikkia harjojen 
liikkeitä hallitaan ohjaussauvasta.

Eri toimintatilat voidaan ohjelmoida muistitoiminnon avulla. Se mahdollistaa 
imulakaisukoneen räätälöinnin usealle käyttäjälle ja minimoi seisonta-ajat. 
Lisävarusteita käytetään kyynärnojaan sijoitetuilla toimintopainikkeilla.

Ohjaamon sisätilat täyttävät kaikki modernin työpaikan vaatimukset. 
Ohjaamon sisätiloissa ei ole hydrauliikkaletkuja, mikä vähentää 
merkittävästi sisämelua ja lämpenemistä.

 

Erilaiset toimintatilat voidaan ohjelmoida 
muistitoiminnon avulla.

PSS on helppokäyttöinen

Tiedot toimintatilasta voidaan hakea näkyviin 
koska tahansa

PSS valvoo jatkuvasti

PSS näyttää kaikki koneen tärkeät 
toimintaparametrit selkeässä näytössä 
ja tallentaa usein käytettävät 
toimintoyhdistelmät.

PSS - vain Bucher Schörlingillä



Ammattimainen palvelu  Bucher Schörlingin maailmanlaajuinen 
menestys perustuu laajaan jälleenmyyjäverkostoon, jonka pätevät 
ammattilaiset tuntevat asiakkaiden tarpeet. Meillä Bucher Schörlingillä 
palvelu alkaa jo suunnittelupöydältä, kun suunnittelemme ajoneuvoja 
ratkaisuksi asiakkaiden erikoistarpeisiin. Olemme tunnettuja vankasta 
osaamisestamme ja luotettavasta palvelustamme. Tämän takeena on 
pätevä ja hyvin koulutettu henkilöstömme ja asiakaspalvelukeskuksemme, 
jotka tarjoavat aina nopeimman varaosahuollon, liikkuvia huoltoautoja 
kentälle sekä pitkäaikaiset toimitustakuut. 

Laatuun sitoutuneena Bucher 
Schörling pyrkii yhdistämään koneiden minimaaliset seisonta-ajat, pitkän 
käyttöiän ja pienen huollontarpeen. Siten koneemme tarjoavat parhaan 
hinta-laatusuhteen pienimmillä mahdollisilla elinkaarikustannuksilla. 
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