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KAPACITA NÁDRŽE
až 16 m³

CONTROL PANEL
s telematikou

 

DOSAH RAMENE
4m / 70°

 

SACÍ VÝKON
4200 m³ / h 
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Základní parametry 

• snadné automatizované ovládání s přehledným informačním displejem – Control panel s Telematikou
• sací výkon 2400 m³/h až 4200 m³/h
• vysokotlaké vodní čerpadlo s průtokem vody až 329 l/min při 170 Bar
• stroj umožňuje současný provoz vakuové vývěvy a vodního čerpadla na plný výkon
• objem kalové komory až 16 m³
• objem vodních nádrží až 8 m³
• nerezová, nebo ocelová cisterna s dlouhou životností
• sklápění cisterny do úhlu 40°
• otvírání zadního víka v celém průměru až do úhlu 90°
• malý naviják pro 1/2" (DN 13) tlakovou hadici s kapacitou 40 m hadice, určený pro oplach vozidla je               

umístěn vzadu na boku a má hydraulické navíjení/odvíjení
• úložné prostory pro nářadí a hadice s uzamykatelnými laminátovými dveřmi
• možnost stavby na 2, 3 i 4 osé podvozky
• ochrana vodního čerpadla proti chodu na sucho
• ochrana hydraulického systému proti přehřátí a úniku oleje
• pokročilý diagnostický software integrovaný v ovládacím panelu SINZ
• zadní nárazník s hydraulickým sklápěním

Volitelné možnosti 

• teleskopické kombinované rameno otočné o 180° s náklonem až 40° nahoru a 30° dolu  a dosahem 4 m,
   může nést jak sací, tak tlakovou hadici
• kazetový zásobník sací hadice pro 18 m sací hadice DN125
• velký naviják čisticí hadice pojme až 160 m 1“ hadice
• dálkové ovládání s proporcionálními joysticky a displejem
• plynulá regulace tlaku vody a vakuového čerpadla (0–100 %)
• nezávislá regulace vakuového a vodního čerpadla
• měření délky odvinutí tlakové hadice s funkcí automatického zastavení
• zadní kamera
• centrální mazací systém
• certifikace ADR
• lanový naviják s tažnou silou víc jak 500 kg

ADR

možnost certifikace

Velká kapacita cisterny Vakuová vývěva SINZ 4200 m³ / h Naviják sací hadice s kapacitou 
25m s průměrem 100mm


