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SINZ DEWATERING
Kombinovaná nástavba se systémem odvodňování kalů.
Unikátní technologie odvodňování kalů s možnostmi kombinované nástavby.

E-mail:  sales@sinz.de 
Phone:  +420 721 517 421 

KAPACITA 
ZPRACOVÁNÍ KALŮ

CONTROL PANEL
s telematikou

 

ÚSPORA NÁKLADŮ
až 90%

 

DOSAH RAMENE
4m / 70°

 

SACÍ VÝKON
4200 m³ / h 
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Základní parametry 
·  Originální cyklonový systém recyklace vody SINZ.
·  Současný vysoký tryskový, sací a recyklační výkon.
·  Podvozek se 3 nebo 4 nápravami.
·  Vhodné pro podvozky všech běžných výrobců (Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Iveco, DAF a další).
·  Nádrž z nerezové oceli.
·  Kapacita nádrže na kal až 12 m³.
·  Kapacita nádrže na recyklovanou vodu až 3 m³.
·  Kapacita nádrže na vodu pro vakuové čerpadlo 1 m³.
·  Vakuové čerpadlo SINZ | VP 4200 m³ / h.
·  Optimalizované sací potrubí pro maximální sací výkon - DN 150.
·  Abrazivzdorné čerpadlo URACA P3-45 351 l / min při 205 barech.
·  Kazeta se sací hadicí s kapacitou až 18 m.
·  Teleskopické kombinované rameno otočné o 180° s náklonem až 40° nahoru a 25° dolu.
·  Centrální mazací systém.
·  Naviják tlakové hadice až pro 160 m při 5/4”.
·  Přídavný naviják až pro 40 m tlakové 1/2” hadice.
·  Schránka na uskladnění trysek.
· Ruční lis spojky tlakové hadice pro opravy na místě.
·  Automatická regulace tlaku vody a vakuového čerpadla (0–100%).
·  Nezávislá regulace vakuového a vodního čerpadla.
·  Originální ovládací panel s grafickým displejem o úhlopříčce 7”.
·  Dálkové ovládání s HD grafickým displejem.
·  Automatické ovládání otáček motoru.
·  Zadní kamera.

· Naviják sací hadice až do 25 m - DN 100.
· Vibrátor cisterny.
· Uliční mycí trysková lišta.
· Individuální konfigurace.

Volitelné možnosti 

Originální ovládací panel SINZ.Výkonné čerpadlo URACA
a objemná nádrž na polymer.

Odvodňovací filtry o celkové ploše 27 m². 

· Výrazně nižší náklady na dopravu. 
· Plně automatické čištění odvodňovacích filtrů.
· Odvodňovací filtrační technologie vyrobena z nerezového materiálu.
· Oodvodňovací filtry o celkové ploše 27m².
· Regulovatelné dávkování polymeru z nádrže o objemu 600 litrů.
· Systém pro průběžné vzorkování.
· Produktivita při odvodňování až 5x vyšší oproti konvenčnímu řešení likvidace kalu.

Výhody technologie DEWATERING


