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KONTAKT

RECYCLER

SINZ RECYCLER | Kombinovaná nástavba s recyklací vody.
Nová generace nástavby s ověřeným recyklačním systémem a inovacemi 
pro maximální produktivitu.

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

KAPACITA NÁDRŽE
až 16m³

CONTROL PANEL
s telematikou

 

ÚSPORA VODY
až 90%

 

DOSAH RAMENE
4m / 70°

 

SACÍ VÝKON
4200 m³ / h 
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RECYCLER RECYCLER

SINZ RECYCLER | Kombinovaná nástavba s recyklací vody.

·  Originální cyklónový systém recyklace vody SINZ.
·  Originální plovoucí filtr SINZ s tryskovým proplachem a stírací lištou.
·  Současný vysoký tryskový, sací a recyklační výkon.
·  Podvozek se 3 nebo 4 nápravami.
·  Vhodné pro podvozky všech běžných (Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Iveco, DAF a další).
·  Nádrž z uhlíkové nebo nerezové oceli.
·  Kapacita nádrže na kal až 12 m³.
·  Kapacita nádrže na recyklovanou vodu až 2 m³.
·  Kapacita nádrže na vodu 1 m³ pro vakuové čerpadlo.
·  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  pro 160 m tlakové hadice průměru 5/4 ” nebo 1”.
·  Přídavný naviják pro 40 m tlakové hadice průměru 1/2”.
·  Schránka na uskladnění trysek.
·  Ruční lis spojky tlakové hadice pro opravy na místě.
·  Plynulá regulace tlaku vody a vakuového čerpadla (0–100%).
·  Nezávislá regulace vakuového a vodního čerpadla.
·  Dálkové ovládání s HD grafickým displejem.
·  Měření odvinutí tlakové hadice.
·  Zadní kamera.

·  Certifikace ADR.
·  Abrazivzdorné čerpadlo URACA P4-45 468l/min při 205 barech.
·  Naviják sací hadice až do 25 m - DN 100.
·  Vibrátor (pro snadnější vysypaní materiálu).
·  Odvodňovací systém kalu se vstřikováním polymeru.
·  Automatické ovládání otáček motoru.
·  Uliční mycí trysková lišta.
·  Individuální design a výbava.

Základní parametry 

Volitelné možnosti 

Originální ovládací panel SINZ.Originální  systém recyklace vody SINZ. Kombinované rameno.

·  Až o 90% nižší spotřeba vody.
·  Výrazně nižší náklady na dopravu (odstraňování kalů a doplňování vody).
·  Možnost použití kalové komory jako nádrže na vodu.
·  Prakticky neomezená zásoba vody pro čištění.
·  Možnost použití splaškové vody nebo jiných zdrojů (např. rybník, řeka, nádrže atd.) k čištění.
·  Univerzálnost použití pro různé aplikace.

Výhody technologie RECYCLER 

ADR

možnost certifikace

Originální technologie recyklace vody SINZ. Koncept kontinuálně vyvíjený více než 40 let. Nově s extra 
přesným a mobilním hydraulickým ramenem.


