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Alegerea potrivită pentru 
străzile aglomerate 

ale orașelor și pentru 
spațiile înguste și strâmte

GAMĂ LARGĂ DE APLICAȚII

Ü DESZĂPEZIRE ȘI ÎMPRĂȘTIERE DE SARE PE DRUMURI;
Ü ÎNTREȚINERE DRUMURI CU AJUTORUL UNUI ASPIRATOR;
Ü COSIREA IERBII ȘI A VEGETAȚIEI;
Ü SPĂLARE STRĂZI;
Ü UDARE FLORI;
Ü COLECTARE DEȘEURI MUNICIPALE.



AVANTAJELE VEHICULELOR MUVO

MOTOR POZIȚIONAT 
TRANSVERSAL

FURTUN DE ASPIRAȚIE 
POZIȚIONATĂ CENTRAL

CONTROL AUTOMAT ASUPRA 
SISTEMELOR CHEIE 

CUTIE DE VITEZE CU 
DOUĂ TREPTE

SISTEM HIDRAULIC DIMENSIONAT 
ÎN MOD OPTIM

MULTIFUNCȚIONALITATE 
ȘI ROBUSTEȚE



MUVO - UN SINGUR VEHICUL
cu aplicații numeroase

ECHIPAMENT PENTRU ÎNTREȚINEREA
DRUMURILOR PE TIMP DE IARNĂ

MUVO este un ajutor de încredere pentru 
curățarea zăpezii și a gheții de pe trotuare, 

pistele de biciclete, piețele orașului și pasajele 
înguste în condiții de iarnă.

ECHIPAMENT PENTRU ÎNTREȚINEREA 
SPAȚIILOR VERZI

MUVO întreține vegetația de pe marginea 
drumurilor, din parcuri, livezi și podgorii. Se 

transformă într-o mașină de grădinărit fiabilă prin 
u�lizarea unei cositoare frontale cu lame rota�ve 

orizontale sau a unei cositoare cu macara frontală. 

ECHIPAMENT PENTRU ÎNTREȚINEREA 
DRUMURILOR ÎN ORAȘ

MUVO este ideal pentru îndepărtarea rocilor mici, 
a nisipului, a frunzelor și a gunoaielor de pe 

străzile orașului. Poate fi folosit și ca spălător de 
zone urbane, trasee pietonale și garaje subterane.  

ECHIPAMENT PENTRU ORICE ALTE SERVICII
MUVO este ideal pentru colectarea deșeurilor, 

lucrările la înălțime, transportul de mărfuri, 
curățarea șanțurilor și orice alte lucrări pe care ar 
trebui să le efectuați. Echipat cu un u�laj adecvat, 
MUVO este întotdeauna la îndemână pentru orice 

sarcină pe care v-o puteți imagina.



MUVO - ECHIPAMENTE PENTRU
ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR

AUTOMĂTURĂTOARE - ASPIRATOR SX2
Mașina de măturat este echipată cu un furtun de aspirare manuală pentru curățarea coșurilor de gunoi, a 
gurilor de canalizare și a zonelor la care MUVO nu poate ajunge cu perii săi frontali. Calitatea de curățare a 

măturătorului aspirator SX2 este confirmată de cer�ficatul EUnited PM10. Dispozi�vele de spălare 
frontală transformă MUVO echipat cu un container SX2 într-o mașină de spălat spații publice, piețe și 

străzi. În acest caz, întregul container SX2 devine un rezervor de apă proaspătă.



MUVO - ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREȚINEREA 
DRUMURILOR PE TIMP DE IARNĂ

SĂRĂRIȚĂ SOLID XM
Este u�lizat pentru degivrarea sau an�givrarea 

drumurilor, piețelor, trotuarelor, a parcărilor și a 
altor locuri care nu pot fi accesate de vehicule 
mai mari de servicii de iarnă. Poate fi u�lizat și 

pentru împrăș�erea de sare sau nisip.

PLUG VERTUS M
Des�nat pentru deszăpezirea în zonele urbane, 

plugul VERTUS M dispune de numeroase 
mecanisme care garantează o deszăpezire sigură 

și eficientă. Poziția "A" este u�lizată pentru 
prima trecere atunci când se îndepărtează 

zăpada adâncă, iar poziția "V" este des�nată 
deszăpezirii fără aruncare de zăpadă. 

PLUG BILO M
Datorită dimensiunilor sale compacte, BILO M îi 
permite lui MUVO să manevreze cu ușurință prin 

spații mici și înguste acoperite de zăpadă. 
Conceput ca plug monosecular, este ideal pentru 

îndepărtarea zăpezii pe distanțe mici.

SUFLANTĂ DE ZĂPADĂ
Este des�nată îndepărtării zăpezii înalte. Poate 

îndepărta zăpada exact în locul dorit, ceea ce este 
u�l în special pentru funcționarea în zonele urbane. 

Propulsată de un motor hidraulic peste o cu�e de 
viteze cu două trepte, suflanta este echipată cu 

sisteme de siguranță care previn ruperea în cazul în 
care se întâlnește un obiect străin. 



MUVO - ECHIPAMENTE PENTRU 
ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI

ECHIPAMENT DE TUNS IARBA FRONTAL

Are patru lame orizontale și este des�nată 
întreținerii parcurilor și a altor suprafețe verzi din 

zonele urbane. Iarba cosită este colectată în 
recipientul SX2 prin intermediul unui furtun de 
aspirare central sau este expulzată prin orificiul 

lateral al mașinii de tuns iarba. 

BRAȚ COSITOR CU MACARA
Cositoarea cu macara frontală cu o rază de acțiune de până la 4 metri este des�nată 

întreținerii vegetației de pe marginea drumurilor. Brațele de macara ale cositoarei sunt 
fabricate din oțel de înaltă calitate și pot fi instalate cu mai multe �puri de accesorii de lucru, 

ceea ce mărește numărul de aplicații posibile ale cositoarei.  
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