
RAVO 5 iSeries

https://www.youtube.com/watch?v=kpobupflvT0
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Este é um ano especial para a RAVO, porque celebramos o 
nosso 50 aniversário.	Em	1964,	quando a RAVO	foi fundada,	 
foram	lançadas as fundações da primeira varredora compacta.	
Nestes	50	anos a	RAVO	cresceu, tornando-se numa fábrica 
moderna com sede na Holanda.	Aqui fabricamos varredoras de 
grande qualidade para clientes em todo o mundo.

A nossa rede internacional de distribuidores permite-nos 
fornecer um serviço de grande qualidade a clientes a nível 
mundial. Nestes clientes incluem-se cidades famosas como	
Roma,	Amesterdão,	Dubai,	São	Petersburgo,	Washington	DC,	
Darmstadt,	Porto	e	Bordéus.	

A RAVO	apoia os seus clientes para encontrar soluções que vão 
de encontro aos problemas diários do mundo moderno. A 
RAVO auxiliou Roma a baixar o nível de emissões de ruido das 
suas varredoras, desenvolvendo um pack silêncio especial. 

A cidade de Barcelona necessitava de uma varredora que 
pudesse varrer e lavar ao mesmo tempo;	a RAVO	desenvolveu	
a opção "swasher"	e estes são apenas alguns casos.

A RAVO	valoriza a relação próxima com os seus clientes;	o 
apoio e serviço da RAVO	ajudaram Berlim a conseguir um 
melhor desempenho.	Estas relações	e o nosso foco num só 
produto fizeram da  RAVO 5 iSeries o que ela é hoje: a melhor e 
mais vendida varredora no mundo.  

A	RAVO	responde a todos os níveis;	seja o seu incrível 
desempenho,	consumo de combustível quando comparada 
com varredoras em chassis,	ou o conforto do operador e a 
moderna construção de qualidade. Continuaremos a esforçar-
nos para fazer da RAVO 5 iSeries o que é hoje: a referência no 
setor das varredoras.

50 ANOS DE 
A PAIXÃO D

EXPERIÊNCIA
E VARRER
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CONCEBIDA PARA TRABALHAR 
RAVO 5 iSeRieS

UMA BASE SOLIDA
Cada pormenor da RAVO 5 iSeries foi desenvolvido com um 
objetivo: ruas limpas numa só passagem, seja em que 
estação do ano e em que condições. Área urbana ou rural, 
areia ou folhas, calor do deserto ou frio do ártico, 
autoestradas ou trilhas para bicicletas.

A RAVO está equipada de série com:
•  Cabine ergonómica com coluna da direção, painel de

comandos e descanso do braço ajustáveis
• 	Ar condicionado
• 	Um   potente motor IVECO
• Sistema hidráulicoLINDE

•  Contentor em aço inoxidável com um volume até 5 M³
• 	Capacidade de carga de	5500	KG
• 	Grande manobrabilidade	com um círculo de viragem de

apenas 5m (entre passeios)
•  Sistema único de escovas:
- A manutenção constante da pressão das escovas permite

prolongar a durabilidade em cerca de 50%
- Sem manutenção: não necessita lubrificação.

• 	Suspensão	dianteira hidropneumática com
autonivelamento

•  Apenas 15 pontos de lubrificação em toda a máquina.
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Na RAVO há uma melhoria e um desenvolvimento contínuo 
dos nossos produtos. A nova RAVO 5 iSeries é um excelente 
examplo da nossa última inovação. Com o novo sistema de 
controlo interativo, a RAVO 5 iSeries proporciona uma nova
dimensão à gestão da limpeza.

O sistema inteligente	iSystem;	quer a varrer,	a descarregar ou	a 
conduzir,	o écran	adapta-se	à situação.	Numa só visualização	

pode verificar todas as funções.	Em qualquer momento	
durante	o serviço de varredura pode rever as prestações no 
écran do sistema i. 

O iSystem	indica as prestações,	diagnóstico do sistema e 
notifica quando é necessária manutenção. O iSystem permite-
lhe controlar totalmente o serviço e gerir a sua frota.

A RAVO APRESENTA:
NOVAS POSSIBILIDADES COM O NOVO 
I-SYSTEM

Modo de descarga

Modo de diagnóstico Informação Parâmetros
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INTELIgÊNCIA  
AO SERVIÇO DO CONFORTO
Quando se trata de conforto, a nova cabine espaçosa da RAVO 
cumpre todos os seus desejos em termos de ergonomia. A 
cabine inclui de série as seguintes características:

• iSystem
• Isolamento sonoro
• Vista panorâmica
• Coluna da direção, painel de comandos e apoio do

braço ajustáveis
• Câmara de monitorização traseira
• Ar condicionado
• Tomada   12V
• Rádio com MP3 e USB
• Suportes para copos.
A cabine da RAVO foi concebida a partir da experiência dos seus 
operadores a nível internacional.	Existem outras opções 
disponíveis para a cabine para o fazer sentir à vontade com o 
seu trabalho.	Pode escolher sistema de climatização,	assento 
com suspensão a ar,	luzes de trabalho LED	e/ou	caixa de 
arrumação adicional.	

FÁCIL MANUTENÇÃO
A RAVO 5 iSeries é de fácil manutenção:
• Sistema de escovas único sem manutenção
• Sistema de limpeza da turbina
• Portas de serviço maiores para acesso facilitado
• Escovas de fácil substituição
• Em opção grelhas do contentor de fácil levantamento
• Em opção bomba de alta pressão.
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raVo 5 iseries,
A INOVAÇÃO 
LEVA-NOS ADIANTE
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Descarga elevada
Esta	opção	permite a descarga dos resíduos diretamente em	
contentores e a altura de descarga é de 1550	mm.

3ª escova/Corte de ervas
A 3ª escova aumenta a largura de varredura da RAVO 5 iSeries.	
Esta	opção	permite ao operador varrer passeios e bermas de 
estrada de uma forma mais eficaz.	Quando utilizada em 
conjunto com uma escova para corte de ervas,	constitui um 
removedor de ervas amigo do ambiente.	Esta opção	pode ser 
equipada	com um sistema de 	‘ligação rápida’,	que permite a 
rápida remoção/instalação da 3ª escova.

Pacote trabalhos pesados
Equipe a sua varredora com sistema de aspiração revestido 
quando opera em condições de trabalhos pesados.	

Bomba de alta pressão
A bomba de alta pressão é perfeita para uma rápida lavagem 
do interior do contentor,	escovas e sistema de aspiração ou 
mobiliário urbano.

Ajuste do ângulo das escovas 
Com o ajuste do ângulo das escovas	pode posicionar as escovas 
no ângulo ideal para varrer bermas,	o que torna o serviço de 
varredura mais eficaz.	

Levantamento independente das escovas
O	levantamento independente das escovas permite	reduzir o 
desgaste e aumentar a durabilidade das mesmas.

Opção Swasher
Varrer e lavar ruas e passeios ao mesmo tempo.  
A opção "swasher" permite varrer locais mais difíceis e 
inacessíveis,	mobiliário urbano	e sinais de trânsito.	Disponíveis 
várias	configurações	em	termos	de	pressão,	capacidade do 
depósito de água e bombas. 

Reciclagem de água
Esta opção permite duplicar o raio de ação da varredora e, ao 
mesmo tempo, reduzir a emissão de poeiras.

Mangote de aspiração
O mangote de aspiração é perfeito para aspirar folhas, caixas 
de retenção e caixotes do lixo.	

Pacote "silent"
O pacote "silêncio" permite reduzir o nível de ruído da 
RAVO	5	iSeries	em cerca de 15%.	Este pacote inclui	software 
especial,	materiais absorventes de ruído e escovas especiais.

UM TRABALHADOR VERSATIL
Para quem necessita de requisitos específicos a RAVO oferece uma gama de opções para personalizar a sua 
RAVO 5 iSeries. Abaixo alguns exemplos de opções disponíveis.
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Em conjunto com a nossa rede de representantes certificados 
e dedicados, ajudamos a exceder as suas expetativas e a 
ultrapassar todos os desafios.

Sabemos que a sua varredora tem de trabalhar 24 horas, 7 dias 
da semana.	Para provar a qualidade do nosso produto 
oferecemos de série uma garantia de dois anos ou 2000	horas	
para cada varredora que sai da nossa fábrica.	Para além disso,	
oferecemos uma garantia de 5	anos	para o contentor e chassis.

RAVO 5 iSeries: 
MADE IN HOLANDA
Como fabricante de varredoras número 1 na Europa e com 50 anos de  experiência a 
RAVO é o verdadeiro especialista no setor. Possui o know-how e capacidades para ir 
de encontro aos seus requisitos. A RAVO 5 iSeries foi concebida de acordo com os 
pedrões holandeses de alta qualidade, robustez, tecnologia superior e design 
inovativo. 

RAVO: O SEU PARCEIRO PREFERIDO



As peças genuínas RAVO são fabricadas de acordo com os 
mais altos padrões de qualidade, durabilidade e 
performance. 

Dispomos de kits de manutenção e de consumíveis para 
garantir que tem sempre à mão as peças corretas para uma 
revisão;  é muito fácil.

Utilizar peças genuínas RAVO significa:

•  Obter uma garantia de 12 meses em peças
• 	Cumprir as especificações 	OEM
• Aumentar a vida útil da sua RAVO
• 	Ter sempre a peça correta
• Poupança de custos a longo termo. 

Para mais	informações	pode contatar o seu 
representante local, que dispõe de especialistas em 
peças com conhecimentos e experiência para o ajudar.

PEÇAS GENUINAS RAVO, 
CONCEBIDAS PARA CORRESPONDER!

ACADEMIA RAVO 
A formação e a eduação são valores muito importantes para 
a  RAVO, quer seja formação dos nossos colaboradores e 
representantes oficiais, quer seja de operadores e 
engenheiros. Dispomos de diferentes programas de 
formação ministrados nas nossas instalações. Isto é a 
academia RAVO.

A academia RAVO permite aos nossos representantes oficiais 
e aos seus clientes utilizar e manter as varredoras RAVO da 
forma mais eficaz. Estas instalações de formação de grande 
qualidade encontram-se na fábrica RAVO em Alkmaar e 
permitem ministrar cursos de diferentes níveis.

Os nossos formadores	especializados	RAVO	podem também 
ministrar formação localmente, nas instalações do 
representante oficial ou do cliente. 

Contate	o seu representante oficial para mais informações 
sobre formação.

RAVO 5 iSeries11
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RAVO 5 iSeries ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de aspiração
Capacidade da turbina
Dimensões do aspirador	c	x	l	
Material do aspirador	
Diâmetro do tubo de aspiração	
Material do tubo de aspiração
Sistema de escovas
Tipo
Diâmetros disponíveis
Velocidade de rotação
Bem -estar
Nível de ruído Lwa 
Travões	&	Sistema elétrico
Travões da frente
Travões traseiros 
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Bateria
Alternador 
Tensão	(V)
Manutenção
Material do contentor
Número total de pontos de lubrificação
Garantia
Opções
Largura de varredura máx. incluindo 3ª escova
Mangote de aspiração
Terceira escovas	/	Corte de ervas
Pacote "Silent" Lwa
Bomba de alta pressão
Câmara
Capacidade de água extra

233 m ³
112	x	630	mm
Aço Corten	(opção disponível: revestimento em linatex)
225 mm
Aço inoxidável	(opção disponível: revestimento em linatex)

Sistema sem manutenção RAVO
750	mm	-	900	mm	
0	-	210	rpm

109	dBA	a	3	M	de distância

Travões de disco de acionamento hidráulico	
Travões de tambor de acionamento hidráulico
Suspensão hidropneumática independente
Molas de torção
2	x	12	V/Ah
90	amperes
24	com motor em funcionamento	28

Aço inoxidável	/	coberturas em ABS
15
2	anos	ou	2000	horas de motor

3400	mm
200	mm	de diâmetro
750	mm	de diâmetro	/	900	mm	de diâmetro
97	dBA	a	3	Metros de distância
15	L	por	min.	@	150	bar
Aspirador,	vista lateral	e	vista traseira
Até	1500	Litros

RAVO 5 iSeries
MOTORES
As nossas varredoras estão equipadas com motores que cumprem a mais rígida 
legislação sobre emanação de gases. Os motores que equipam a RAVO 5 iSeries  
cumprem as normas Tier 3, Euro 5 ou mais recentemente Euro 6.

Motor	&	sistema de tração
Cilindrada
Binário máximo
Potência máxima 
Tipo de motor
Velocidade	(por	hora)*
Tipo de tração RAVO

Norma	Tier	3
4.5	L

	560	Nm	@	1400	rpm
104	kW	@	2200	rpm
Iveco	Diesel	4	Cilindros

25	-	80	km

Norma	Euro	6
4.5	L

580	@	1250-1940	rpm
118	kW	@	2500	rpm
Iveco	Diesel	4	Cilindros

25	-	80	km

Norma	Euro	5
3.9	L

535	@	1200-2100	rpm
118	kW	@	2700	rpm
Iveco	Diesel	4	Cilindros

25	-	80	km
Linde	/	Hidrostática continuamente variável

*Dependendo da legislação nacional.
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Volume líquido  5 m3

Altura de descarga		 850	mm
Tara		 5950	kg	
Capacidade de carga		 5500	kg	

Dimensões,	Peso,	Capacidades
Comprimento 
Largura incl. espelhos
Distância entre eixos
LKargura de varredura
Raio de viragem entre passeios
Capacidade de vencer declives	[%]
Peso bruto	
Capacidade do depósito de combustível
Capacidade do depósito da água 

      Versão Tier	3/Euro	5
4525	mm
2280	mm
1816 mm

2200	-	2500	mm
5070	mm	
Até	30%
11400	kg
105	l	
600	l	

Emission	level	Tier	3

      Versão	Euro	6
4625	mm
2280	mm
1916	mm

2200	-	2500	mm
5250	mm
Até	30%
11400	kg
120	l
600	l

RAVO 5 iSeries DIMENSÕES, PESOS, CAPACIDADES

Standard

Descarga elevada

Dimensões

Al
tu

ra
:	2

51
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m
m

Comprimento	Tier	3	e	Euro	5:	 4525	mm
Comprimento	Euro	6:	 4625	mm

Al
tu

ra
:	2

70
0	
m
m

Comprimento	Tier	3	and	Euro	5:	 4525	mm
Comprimento	Euro	6:	 4625	mm Largura	incl	espelhos:	2280	mm

Volume líquido	 4	m3 
Altura de descarga	 1550	mm	
Tara	 6160	kg	
Capacidade de carga	 5250	kg

Altura de descarga:	1550	mm

Altura de descarga:	850	mm

Foram envidados todos os esforços para garantir que a informação aqui prestada é precisa. A RAVO B.V. não se responsabiliza por erros de impressão ou materais.



RAVO B.V.
P.O.	Box	286,	1800	AG	Alkmaar
Otterkoog	1,	1822	BW	Alkmaar
The Netherlands

T	+31	(0)	72	567	32	32
F	+31	(0)	72	567	32	00

www.ravo.fayat.com

Distribuído por:

Mealhada (Sede) 
Zona Industrial de Viadores, Lote 36
Apartado 36, 3050-481 Mealhada 
T: 231 947 620 | Fax: 231 947 621

Lisboa (Filial)
R.. Comandante Sacadura Cabral, 91
Armazém A, Apartado 1049
2671-801 Santo António de Cavaleiros
T: 219 898 950 | Fax: 219 898 959

Email: certoma@certoma.pt      www.certoma.pt




