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Машина малогабаритна комунальна ММК2000 

 

 
 

 

Об’єм бункера 1,8 м3 

 
Машина малогабаритна комунальна ММК2000 призначена для 

цілорічної механізованого прибирання та обслуговування об'єктів 

міської та виробничої інфраструктури (тротуари, вулиці, дворові 

території, паркові зони, торговельні та складські площі) 

 

Може оснащуватися різними видами змінного навісного технологічного 

устаткування: 

 

- вакуумне підмітально-прибиральне обладнання; 

 

- Поливомоєчне обладнання; 

 

- снігозбиральне обладнання; 
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- обладнання для розподілу протиожеледних матеріалів. 

 

Тип трансмісії - гідростатична. Кожне колесо приводить в обертання 

окремим гидромотором. 

 

Шарнірно-зчленована конструкція рами дозволяє істотно збільшити 

маневреність машини в обмежених міських умовах. Внутрішній радіус 

повороту не більше 1,5 м. 

 

Кабіна двомісна cкондіціонером і незалежним обігрівачем Eberspaecher. 

Двері скляні. Камера заднього виду. Комфортне регульоване водійське 

сидіння з пневмопідвіскою. Регульована рульова колонка. 

Обігріваються дзеркала заднього виду. 

 

Управління робочими органами здійснюється джойстиком, рукоятка 

якого має кнопки управління додатковими функціями машини. 

 

Закладений в машину функціонал включає саме прибирання, а не 

переміщення сміття. Принцип її роботи полягає в наступному: бічні 

щітки, які мають систему плавного запуску з регулюванням частоти 

обертання, замітають сміття до центру, де розташована усмоктувальна 

насадка (сопло), поєднана з бункером поліуретановим армованим 

рукавом. У бункері створюється розрядження за допомогою вакуумної 

турбіни і сміття через розтруб засмоктується всередину бункера. Для 

того, щоб пил і сміття відокремити від повітря, застосовуються циклонні 

і водяні фільтри. Після фільтрації повітря виходить назовні, а сміття 

осідає в бункері. З резервуара системи зрошення через форсунки, 

розташовані на дискових щітки і всмоктуючому соплі, вода 

розпорошується в зоні підмітання та пригнічує пилоутворення. Таким 

чином, можна збирати дрібний пісок і пил з тротуарів і доріг, а також 

дрібні і великі відходи. Вивантаження сміття здійснюється підйомом 
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бункера назад за допомогою пари гідроциліндрів. 
 

Технічні характеристики: 

 

Характеристики Показники Одиниці 

виміру 

Експлуатаційна маса, кг 3200 кг 

Типорозмір шин 215R14С 
 

габаритні розміри 
 

мм 

- довжина 6000 
 

- ширина / с встановленим щітковим 

обладнанням 

1300/1800 
 

- висота (з маячком сигнальним) 2200 
 

Дорожній просвіт під центральним 

шарніром рами 

170 мм 

Габаритний радіус повороту 
 

мм 

- внутрішній 1500 
 

- зовнішній 3600 
 

Здолати ухил твердого сухого шляху 25 % 

Максимальна швидкість руху 
 

км / год 

- транспортна 50 
 

- робоча 15 
 

Потужність двигуна DEUTZ 

TCD2.9L4 

55 кВт 
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напруга електрообладнання 12 В 

Обсяг бункера-накопичувача 1,8 м3 

Вантажопідйомність 1500 кг 

Висота вивантаження бункера 1600 мм 

Регульована ширина прибирання 1,6-2,3 м 

Ширина сопла всмоктуючої насадки 500 мм 

Діаметр розтруба всмоктуючої 

насадки 

170 мм 

Діаметр рукава ручного підбирача 150 мм 

Довжина рукава ручного підбирача 4 м 

mailto:tovkst@gmail.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна 

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».  
Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31 

   
 

Контактний телефон 

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович 

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp 

Тел. +38(044) 232-02-98  

E-mail: tovkst@gmail.com  

Web: kievspecteh.com 
 

 
 

ІНШІ ФОТО 



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна 

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».  
Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31 

   
 

Контактний телефон 

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович 

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp 

Тел. +38(044) 232-02-98  

E-mail: tovkst@gmail.com  

Web: kievspecteh.com 
 

 
 

 


