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 הסיפור מאחורי המכונה:

התנגד תמיד וט אשר הנדס את המכונות המתקדמות בעולם מנהל פיתוח בכיר בתחום מכונות טיא JUNGOמר 

 במכונות הטיאוט. למחשוב המיותר והמסורבל

 .JUNGO 3500 -את האבטיפוס של ה JUNGOבנה מר  0222בשנת 

אשר מפתח ומייצר מכונות חקלאיות  Hecker  &Brianבשם  ליצרן גרמני JUNGOלאור הצלחת האבטיפוס פנה מר 

 ל האבטיפוס והבאתו לייצור המוני.לצורך פיתוח ושיפור ש

 

עובדת כבר מספר שנים בערים רבות בעולם ומוכיחה את עצמה כל יום וכל לילה עם שניים ואף  JUNGO -מכונת ה

 שלושה נהגים ביום על אותה המכונה.

 ערים גדולות ורבות בעולם לא האמינו ליכולות המכונה ושלחו נציגים למפעל.

 

 המסקנות ברורות:

תשומת לב  ה מעולה, בנייה בעבודת יד, תוך כדי בקרת איכות מרבית, עם החלקים הטובים בעולם, עםעם הנדס

 לכל בורג לכל חיזוק ולכל ריתוך, רק אז מצליחים לייצר את המכונה האמינה בעולם.

 

 השלדה נבדקה במכון רכבים והתוצאה לא הייתה הגיונית!

 גלגלים(! 0עמסה על ציר אחד בלבד )מיכולת הה 0.2השלדה יכולה לשאת בעומס של פי 

 !05222קילוגרם ולא  005222כלומר השלדה מסוגל לשאת 

 

עיריית ברלין רכשה שתי מכונות מכל יצרן בעולם ובדקה את כל המכונות עם שני נהגים שונים במשך שנה, לאחר 

 .05 -כלים כאלה והיום יש להם מעל ל 12שנה הם רכשו 

צפתה מהצד בקצב הגדילה של המפעל אשר הכפיל את עצמו בכל ייצרנית מכונות שטיפה וניקיון  Nilfiskחברת 

 חודש והחלטיה לרכוש את המכונה עם הזיכיון לייצור.

 

 



                                                                                      

                     

                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 מפרט טכני למכונת הטיאוט:

 
 חסכון:אמינות,  איכות,

 

 

 ללא מחשבי נסיעה. מכאנית לחלוטין -עלויות תחזוקה נמוכות .0

 .שעות 055טיפול כל אמין5 ידידותי לסביבה5 וחסכוני  -קטרפילרמבית  -צילינדר 4מנוע פרקינס  .0

 ארבעה גלגלי רכב סטנדרטיים. .0

  נקודות גירוז בלבד 8 .4

  האשפה מנירוסטה וכל חלף עמיד לשנים רבות.מיכל  -כל החלקים איכותיים מחברות אירופאיות מוכרות .2

 .לא פוגם במדרכות ובעל יכולות העמסה מדהימותק״ג בלבד. משקל עצמי נמוך5  0222משקל כולל של  .6

  מטר! 5..2מטר בלבד, גובה  2.21רוחב המכונה  .0

 מטר באמצעות שתי מברשות בלבד! 0.02 -רוחב טיאוט מדהים .8

 ליטר! 222 מ״ק5 מיכל מים של 0.2מיכל אשפה של  .9

 .מטר 5..2 גובה שפיכה של .02

 )קפיצים( לנוחות נסיעה מרבית  מתלים ועלים 4 .00

  אקדח שטיפה בלחץ .00

  מושב נוסף לנוסע. .00

 



                                                                                      

                     

                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 :יכולות

 ס״מ. 15מדרכה לגובה של יכולת טיפוס על  .0

 בלבד! 5..2 -רדיוס סיבוב נמוך ביותריכולת תמרון מדהימה5  -מפרקי .0

מרבי מתחת לספסלים, לניקיון  -מנגנון מברשות אלסטיות להתעלמות ממכשולים -יכולת עקיפת מכשולים .1

 מסביב לפחים, לעמודים ולעצים.

 ק"ג. 0.2 -בנוזל בקבוק ליטר וחצי מלאמסוגלת לשאוב  -יכולות יניקה מרשימות .4

יבוב מטר רוחב המכונה( ללא צורך בהפניית ההגה או ס 0.00מסוגלת לטאטא אשפה מפינות ומסמטאות צרות ) .2

מנגנון מברשות מתקדם ביותר המסוגל לחבוק את האשפה באמצעות המברשות לקחת המכונה וזאת בזכות 

 .אותו לאחור ולהביאו לפתח היניקה

 קמ"ש 42מהירות נסיעה מנהלתית  .6

 חזקה ויציבה. -גלגלים 4הנעה של  - 4X4הנעה  .0

 לשליטה מרבית בכלל פעולות הטיאוט. מספר כפתורי הפעלה מינימאלייםפשוטה לתפעול5  .8

 .ראייה מרחבית ומרבית ממוזג ואטום, כסא נהג מפנק, תא נהג פנוראמי .9

 

 

 :ידידותית לסביבה

 .זיהום אוויר מופחת 

 לעבודה רציפה ביום ובלילה. -שקטה וידידותית לסביבה 



                                                                                      

                     

                          

   

 ליטר לשעת עבודה בהפעלה ממוצעת. 2 -כ חסכונית בסולר 

 חסכונית במים. -המים שנשאבים למיכל עוברים תהליך סינון וחוזרים למתזים -מיכל מחזור למים 

 

 

 

 

 

 

 

 אופציות:

 

 ים כולל מתזיםמיכל מ -0

 מטר 8מיכל מים כולל השקייה או שטיפת מבנים עד לגובה של  -0

 מברשת לניכוש עשבייה -0

 בובקט -מברשת גלילית -4

 להלן תמונות: עיר,חובה בכל  5מתקן לחידוש פני השטח -מקרצפת מדרכות -2

 



                                                                                      

                     

                          

   

          

 

  


