
TMИДНИНАТА Е ЗЕЛЕНА.



Првите впечатоци се важни. Ова не се однесува само 
на луѓе, туку исто така и на населби, градови и општини. 
Уредените и чисти јавни зелени површини, патишта и 
патеки не само што придонесуваат кон добрата слика 
за посетителите и локалното население, туку тие се 
исто така и знак кој функционира совршено. И тие ги 
охрабруваат луѓето да го одржуваат градот чист и уреден. Што се однесува до 
чистењето, многу детали и секундарни ефекти се важни, особено од гледна точка 
на критичката јавност. Во тој контекст, економската ефикасност е подеднакво 
важна како и компатибилноста на околината.

Многу години до сега, Греен Машинес 
имаа за цел несомнено да придонесат 
кон почисти и поуредни населби и 
градови преку обезбедување на 
ефикасни и софистицирани машини за 
метење. Електрично управуваните 
модели со нула загадување се најновиот 
резултат на оваа инжињерска 
иновативност. Тие не само што се
совпаѓаат со виталните концепти на 

урбаните центри, туку исто така се 
екстремно атрактивни, особено во однос 
на трошоците. Ние исто така успеавме 
да ја зголемиме изведбата на сите
машини на Греен Машинес со вообичаени
водечки системи благодарение на 
мноштвото паметни детали. За градот, 
неговите жители, околината и за оние 
кои го водат секој ден. Добредојдовте 
во Греен Машинес.
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Климата е во ризик. Како на мала, така и на голема скала. Како што 
населбите и градовите се борат со прашината која се дише и границите 
на издувните гасови кои загадуваат, направени се сите напори сé со цел 
да се намали загадувањето со CO2. Греен машинес нуди софистицирани 
е-метачи за овие задачи сега.

Новите модели на Греен машинес 500ze 
и GM1ze, со нивниот електронски 
управувач, веќе ја покажаа нивната 
вредност во тешката секојдневна работа. 
Без издувно загадување, се разбира. Во 
комбинација со електрична енергија која 
е генерирана од соларна енергија, 
енергија од ветер или вода, создаден е 

концепт на чистење кој им користи на 
многу населби и градови со долготраен 
ефект, особено на ефтината почетна 
верзија на 500ze во споредба со цена на 
обичен метач. Со нетрпение чекаме 
лично да ви го презентираме светот на 
Чистење со Нула Загадување.
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НАШАТА Е-МИСИЈА: 
НУЛА ЗАГАДУВАЊЕ.



Работењето со низок степен на бука е 
предност исто така во многу области за 
време на денот. Секаде каде буката е 
недобредојдена – во пешачките зони, во 
парковите, гробиштата или болничките 
паркиралишта, машините на Греен 
машинес ја вршат својата работа речиси 
без да бидат забележани.

Електрично управуваните машини на Греен машинес се веќе зафатени 
отстранувајќи ѓубре и нечистотија додека градот се уште (или веќе) спие. 
И звукот кој тие го произведуваат не е погласен од лисјата кои шушкаат 
на ветерот.
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СЛУШНЕТЕ!



Електрично управувани модели на Греен 
машинес со нула загадување ја користат 
најновата генерација на литиум-јон 
акумулатори. Тие траат цел работен 
ден. Со неверојатно ниски трошоци 
на енергија – само 3 ЕУР за полнење. 
Па така, трошоците за набавка ќе се 
исплатат во рекордно време.                                               

                                                                 Како алтернатива, вие можете да го 
изнајмите акумулаторот во рамките 
на нашата програма, што е добро за 
штедење на вашите средства.
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     МОЌ  
НА ИЗВРШУВАЊЕ.
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ЖИВОТ ВО  ЗЕЛЕН ГРАД.
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GM1ze
Ново: Чистач на ѓубре со нула загадување.

Револуционерната GM1ze ги прави метлата, лопатката и рачната количка 
дел од минатото. Оваа компактна машина штеди време благодарение на 

моќниот акумулатор, лесна е за управување и значително ги зголемува 
хигиената и безбедноста.
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МАЛ, ПАМЕТЕН, ЧИСТ.
Збогум ѓубре! Благодарение на GM1ze.

Карактеристиките на GM1ze се очигледни: посебен тесен дизајн 
и максимално време на работење помеѓу 8 и 16 часа (зависно 
од употребата). GM1ze е предвидена за области со низок степен 
на бука и нуди подобрена мотивација и ценење на работата за 
чистачкиот персонал.

Green Mach ines                                        Производи                                          GM1ze

A Батерии:
 24, 36 или 48 волти олово-киселински батерии.
 Време на траење (работење): 8 – 16 часа, зависно
 од употребата.

Г Мотори и волтажа:
 Мотор со најмалку 0,85kW (Електрична 
 оска со PMDC мотор и интегрирана рачна   
 сопирачка) за да управува со машината и   
 најмалку 1,5 kW (DC без четка) моќ на   
 вшмукување, Волтажа: 24, 36 и 48 волти.

 Ѓ Воден систем:
 Електрична водна пумпа, повремено прскање на
 вода преку распркувачка млазница во контејнер, 
 10 Л резервоар за вода.

Б Лесни за одржување, висок степен 
 на продуктивност благодарение на  
 иновативниот. дизајн и генијалниот  
 избор на детали во дизајнот.

 Е Шасија:
 Машински заварена, долготрајна  
 структура, електро-статична боја.

В Вшмукување:
 Монтиран со решетка (мрежа) која не се затнува  
 (заглавува) со цел да спречи блокирање 
 од пластични кеси, хартија, листови итн.
 Цевка за вшмукување:
 125 мм дијаметар
 Плексиглас, помалку од 1.5 кг.

Ж 
Тркала за влечење: 
Издржлив материјал, 
10 полиестер.
Индустриски гуми. 
Пневматски.

Контролна рачка:
Рачка за двете раце со автоматско исклучување.
Дополнителна безбедност со контрола со стисок.

 Д 
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Паметен дизајн за подобрена изведба на метење.

400
Серијата 400 на метачи може да се пофалат со преку 40 години 
развојно искуство и каратеристики кои ги употребуваат најновите 
технички олеснувања. Тоа значи дека тие совршено
одговараат за чистење дури и на најпрецизните
надворешни површини и можат да 
издржат максимален напор во 
секојдневното работење.

Green Mach ines    Производи        400
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ГРАДОТ Е НИВНА
ТЕРИТОРИЈА.

Ж
 Безбеден дизајн: карактеристика за  
 автоматско исклучување која ја запира  
 машината кога операторот ќе ги тргне  
 неговите раце, секогаш обезбедувајќи ја  
 безбедноста на пешаците.

Ѕ
 Верзии 
 со/или без 
 возење.

З 
 Поголема 
 временска   
 ефикасност:   
 максимална брзина   
 на возење 16 км/ч.

A
 Лесно работење 
 и контрола на  
 оператор.

Е Низок центар на 
 гравитација за оптимална
 издржливост на отпадот 
 и побалансирано
 управување во центарот.

Б Филтрирање на прашината во две фази:  
 внатре во ќесата за ѓубре, најлонски  
 филтер за прашина кој ги упатува  
 честичките и нечистотијата во обична
 пластична ќеса за ѓубре, додека пак  
 прашината која се дише се собира и  
 поврзува во филтер ќеса која се мие (пере). Г Притискање (набивање) на ѓубрето 

 за подобрена продуктивност.   
 Потиснувачот го влече ѓубрето
 внатре и благодарение на неговата  
 функција за дробење го намалува  
 неговиот волумен до една третина од  
 неговата големина, скршено стакло до
 делчиња со големина на зрно сол.

В  Голем простор за складирање за се  
 што е потребно на чистачкиот персонал.
  На пример: облека за дожд, алатки, ќеси  
 за ѓубре или храна.

Д Флексибилно црево за  
 зголемен досег.

Ѓ Систем за контрола на прашина кој  
 употребува вода. Млазници за прскање  
 монтирани на четките за метење и во  
 цревото за вшмукување на серијата
 400 го држат растот на прашина под  
 контрола.

Green Mach ines   Производи 400

Ефикасно чистење 
на улиците и 
отстранување 
на ѓубре: 
400.
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Новата генерација на електрични метачи.

500ze
Нула загадување, речиси нула бука, екстремно
штедење на енергија и трошоци: 500ze е новата
генерација на чистачи на градот кои ја штитат
околината. Благодарение на нивниот иновативен
дизајн, тие исто така покриваат површини кои 
се надвор од досег за други машини.
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З
 Подобрена продуктивност 
 благодарение на интелегентната  
 карактеристика за промена од метење во  
 транзитен режим на работа само преку
 едно копче.

A
 Подобрена   
 безбедност   
 благодарение на
 панорамскиот поглед.

Е Сигурен, високо 
 квалитетен, долготраен 
 и силен дизајн за 
 прецизно метење.

Ѓ Пакет на двоен 
 литиум-јон акумулатор
 за максимален метачки  
 резултат до 11 часа без
 прекин.

Д Подобрена работна удобност 
 и автомобилска амортизација  
 на четири тркала.

Б Иновативен систем за управување со возилото со
 составен мониторинг, детекција и карактеристика
 за дијагностицирање кои го олеснуваат работењето
 и решавањето на проблеми. Ергономичниот дизајн
 на кабината и работниот панел осигуруваат
 максимална работна удобност.

В Комплетен пристап до  
 сите важни системи за  
 отворено и брзо   
 сервисирање и   
 одржување.

Ж
 Две независно управувани четки 
 кои овозможуваат ефикасно метење,  
 дури и околу пречки. Четките можат
  да бидат поставени на чистачка патека  
 до 1.90 м за максимална ефикасност.

  МАРАТОНСКА         
    МАШИНА.

Трајни перформанси* за 
чисти населби, град и
околина.

 Циклонски вртечки плочи со  
 странични (бочни) отвори  
 прават голем циклон кој ја  
 ослободува прашината и  
 нечистотијата преку копче  
 за проток на воздух.

Г

*       500ze – до   7 часа

500ze+ – до 11 часа

Green Mach ines   Производи 500ze



Нема шанса за прашина и нечистотии.
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636
Во прометните градски центри, на паркиралиштата
и други надворешни површини кои имаат потреба
од професионално метење, 636 остава само едно
нешто: позитивен впечаток. Со значително
намалување на консумација на вода и со 
неговите софистицирани детали во 
дизајнот, ги намалува работните и 
трошоците за одржување.

Green Mach ines   Производи 636
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ФИН ЛОВЕЦ И 
СОБИРАЧ НА 
НЕЧИСТОТИЈА.
Навистина посебен 
метач.

З
 Подобрена продуктивност 
 благодарение на интелегентната  
 карактеристика за промена од метење во  
 транзитен режим на работа само преку
 едно копче.

A
 Подобрена безбедност благодарение  
 на панорамскиот поглед. Отворено  
 работење и решение на проблемите со  
 интегриран систем за мониторинг.  
 Информации во реално време за
 операторот и механичарите преку  
 интегриран LCD екран.

Е Безбедност при голема брзина 
 (до 40 км/ч) благодарение на   
 зголемената стабилност обезбедено  
 од продолжената Vari-trackTM 
 предната оска.

Ѓ Возачка удобност како онаа 
 во автомобил благодарение 
 на погонот на сите четири  
 тркала и независната  
 амортизација на тркалата.

Д Зголемена изведба на  
 метење благодарение на
 контејнерот кој е направен  
 од нерѓосувачки челик и
 е со капацитет од 1.5 м3.

Б Иновативен систем за управување со возилото со интегрален  
 мониторинг, детекција и карактеристика за дијагностицирање 
 кои го олеснуваат работењето и решавањето на проблеми.  
 Ергономскиот дизајн на кабината и на работниот панел   
 обезбедува максимална работна удобност.

Г Циклонски вртежни плочи  
 со странични (бочни) отвори  
 прават голем циклон кој ја  
 ослободува прашината и  
 нечистотијата преку копче  
 за проток на воздух.

В Рамни филтри од   
 нерѓосувачки челик во  
 протокот на воздух.

Ж
 Две-независно управувани четки за  
 ефикасно метење, дури и околу   
 пречки. Притисокот на четките може  
 да се контролира индивидуално од
 кабината, зависно од квалитетот на  
 површината која е во прашање.

Green Mach ines   Производи 636



ОДЛИЧНИ УРБАНИ  РЕШЕНИЈА.
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УРБАНИ  РЕШЕНИЈА.



Греен машинес ги нуди услугите:

  Оптимизирана безбедност,   
 продуктивност и долготрајност.
  Ја проверува и ја штити вашата   
 инвестиција и ги намалува вашите   
 целокупни работни трошоци.
  Брзо до вашето место, благодарение  
 на повеќе од 200 обучени техничари  
 низ цела Европа.

Додатоци и резервни делови на Греен 
машинес:

  Да не остане ниту едно неисполнето  
 индивидуално барање.
  За долгогодишно работење без 
 многу долги паузи.

Чистачки решенија на Греен машинес:

  Подобрено чистење на град преку   
 рангот на иновативни модели со цели  
 за нула загадување.
  Поедноставно планирање на буџет со  
 купување на планот на услуги и   
 оргиналните делови на Греен машинес  
 или финансирање на твојата машина
  од Греен машинес. 
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Кога ќе се стекнете сo една или повеќе машини од Греен машинес, вие ќе можете да почнете навистина 
да нѐ познавате. Ова е затоа што нашата услуга е секогаш на ваша страна, за да ја заштити вашата 
инвестиција, да ги подобри перформансите на вашите машини, да ги намали вашите целокупни работни
трошоци или едноставно во случај да се појават некои непредвидени проблеми.

ПОБЛИСКУ ДО ТЕБЕ.



636
500ze

414 S2D

414 RS

424 TR 424 HS
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Технички податоци, предмет на промена без претходно известување.

СИСТЕМ ЗА МЕТЕЊЕ
Вид Метач
Работна ширина: минимум
(вовлечени четки) 1,300 мм
Максимум (четките комплетно продолжени) 1,900 мм
Капацитет на контејнерот за метење 1  м3

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПРАШИНА 
Филтрирање на прашина Разделување,   
 Филтрирање во три фази
Фаза 1: Циклонски вртечки плочи  
 со странични (бочни) отвори 
 
Фаза 2: Рамен филтер направен  
 од нерѓосувачки челик
Фаза 3: Дупли циклони
Систем за контрола на прашина
CloudMaker® Стандарден 
Вакуумскo работно коло  10 перки направени од  
 челична легура

ДВИЖЕЧКИ СИСТЕМ 
Движечки мотор 15kW (макс.) Индукција на DC мотор за  
 влечење
500ze единичен акумулатор До 7  часа
500ze двоен акумулатор До 11 часа
Амортизација: предна и задна Автомобилски спирални  
 пружини со шок   
 пригушувач
Брзина на возење До 25 км/ч
Брзина на метење 0 – 12 км/ч

ДИМЕНЗИИ НА МАШИНАТА 
Должина  3,330 мм
Ширина  1,200  мм
Висина 1,980  мм
GVW 500ze 2,325 кг
GVW 500ze 2,670  кг
Меѓуоскино растојание  1,400  мм
Круг на вртење 
Раб до раб 2,750  мм
Ѕид до ѕид 3,550  мм

СИСТЕМ ЗА МЕТЕЊЕ
Работна ширина: минимум
(вовлечени четки) 1,300 мм
Максимум (четките комплетно продолжени) 2,050 мм
Капацитет на контејнерот за метење 1,5  м3

Материјал на контејнерот за метење Нерѓосувачки челик

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПРАШИНА 
Филтрирање на прашина Филтрирање во три фази
Фаза 1: Циклонски вртечки плочи  
 со странични (бочни) отвори 
Фаза 2: Рамен филтер направен од  
 нерѓосувачки челик
Фаза 3: Дупли циклони
Систем за контрола на прашина
CloudMaker® Стандарден 
Вакуумскo работно коло 12 перки направени од  
 челична легура

ДВИЖЕЧКИ СИСТЕМ 
Стандарден мотор Kubota 1505T Дизел 31.4 kW
Амортизација: предна и задна Комплетно независна
Брзина на возење* До 40 км/ч
Брзина на метење 0 – 13 км/ч
Мерач на предните тркала 
Режим на метење 1,130 мм
Режим на транзит 1,400 мм

ПОДАТОЦИ ЗА МАШИНАТА 
Должина: стандардна машина 3,450 мм
Ширина: ширина на машина 1,140 мм
Висина: 
Предупредувачката ламба е 
свитката навнатре 1,980 мм
GVW 2,550 кг
Меѓуоскино растојание  1,400 мм
Круг на вртење 
Раб до раб 3,250 мм
Ѕид до ѕид 4,100 мм

* Доколку е прифатливо
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Електрична оска 24, 36 или 48 V DC / 0,85 kW
Електричен мотор за вшмукување 24, 36 или 48 V DC / 1,5   kW
 СЕРВОМОТОР (без четка)
Време на работење 8 – 16 часа зависно од употребата
Притисок на вшмукување ≥ 25 mbar
Брзина 6 км/ч
Сирена копче на главната рачка Да
Брз-бавен режим на работа на главната рачка Да
Рачна сопирачка Да (>180 Nm)
Мануелна рачка на рачната сопирачка Да
Можност за движење на машината со 
исклучен мотор (со мануелната рачка) Да
Рачка за двете раце со автоматско исклучување  Да (автоматска стоп позиција)
Максимална работна тежина 500кг
Прекинувач на контролната табла за итно 
стопирање (запирање) Да
Директен вакуум во стандардната корпа за 
отпадоци 240 литри Да
Детална листа на резервни делови која 
покажува 100% од деловите Да
Моќ на влечење/ работна тежина 2 вати/кг
Вид на тело Каросерија од полиестер
Контејнер Стандарден 240 Л
Батерии Оловно- киселински, 8 – 16 часа зависно   
 од употребата и видот на батерии
Димензии W 780 x L 1480 x H 1760
Преден управувач Да
Контролна рачка за двете раце (за оператори кои 
се десничари и левучари) Да
Пневматски гуми (монтирани се квалитетни 
индустриски гуми и заштитени топчести лежишта)  Да
Тајмер и мерење на нивото на полнење на батериите Да (тајмер за вшмукувачкиот мотор
 и моторот за влечење)
Автоматска рачна сопирачка која го олеснува 
паркирањето, дури и на стрмни косини Да
Филтер за прашина 18м2

Мрежа која не се затнува за пластични ќеси, 
листови итн. Да
Склад кој се заклучува Да
Двојна отпорност на звук со акустично ниво кое 
достигнува апсолутна тишина Да

Додатоци за GM1ze. 
Штитник против затнување
Ладилник
Држач за лопата и четка
Копче за мануелно притискање
Дополнителен контеjнер
Пластична ќеса 

ТЕхНИЧКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ.

GM1ze 500ze 636

СИСТЕМ ЗА МЕТЕЊЕ
Тип Воздушен метач 
Патека за чистење: минимум 1,170 мм
Дијаметар на четката за метење 470  мм
Досег на четката (пред предниот дел на единицата) 440  мм
Капацитет на волумен (макс) 284  Л
Големина на ќеси за еднократна употреба 
(стандардна ќеса за отпадоци) 30 – 55 Гал | 110 – 200 Л
Дијаметар на вакуумскиот потиснувач 420  мм
Дијаметар на вакуумската цевка 200  мм
Крива цевка: должина  2.2  м
Дијаметар 100  мм

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПРАШИНА 
Систем за филтрирање на прашина Филтрирање во две фази
Фаза 1: Екран за најлонски отпадоци
Фаза 2: Филтерска ќеса од синтетички   
двоен материјал која се пере
Странична четка која прска вода за 
контрола на прашина 70  Л

ДВИЖЕЧКИ СИСТЕМ 
Мотор - стандарден Kubota Z482-E дизел 9 kW
Капацитет за гориво 9.5 Л 
Потрошувачка на гориво по час
(просечно) 1 Л
Брзина на патување
Модел 414 S2D & 414 RS, до 8.8  км/ч
Модел 424 TR, до 8.8  км/ч
Модел 424 HS, до 16  км/ч
Во рикверц, до 4.8  км/ч
Брзина на метење 8  км/ч
Растојание на запирање (25 %/11° степен) 610  мм

ДИМЕНЗИИ НА МАШИНАТА 
Ширина: сите верзии 1,140 мм
Должина 
Модел 414 S2D 2,510 мм
Модел 414 RS 2,997 мм
Модел 424 TR & 424 HS 3,550 мм
Висина 
Модел 414 S2D 1,143 мм
Модел 414 RS 1,243 мм
Модел 424 TR & 424 HS  1,397 мм
Модел 424 TR & 424 HS со кабина 1,954 мм
Тежина 
Модел 414 S2D  400  кг
Модел 414 RS 440  кг
Модел 424 TR & 424 HS 520  кг
Модел 424 TR & 424 HS со кабина  545  кг 
Круг на вртење (помеѓу ѕидови) 
Модел 414 S2D & 414 RS  1,350 мм
Модел 424 TR & 424 HS 2,400 мм

400
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Стандардна Машина
414 S2D

Машина со 
продолжено седиште

414 RS

Машина со 
удобно седиште со 
две тркала

424 TR

Машина со голема 
брзина со д ве тркала 
и удобно потпирачко 
седиште
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ТЕхНИЧКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ.
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