PRZEMYSŁOWA ŁADOWARKA PRÓŻNIOWA

SIROCCO

UTYLIZACJA ODPADÓW

Próżniowy załadunek oraz zrzut przemysłowych odpadów suchych
takich jak np.: żwir, piasek, pył itp.

"Together, We can sh

pe the future"

SPECYFIKACJA STANDARDOWA
Zestaw
Przystosowany do zabudowy na podwoziu
trzyosiowym (26 t D.M.C.)
lub czteroosiowym (32t D.M.C.)

Panel sterowniczy
Sterowanie mikroprocesorowe PLC oraz magistrala
wymiany danych CAN upraszczająca pracę
urządzeniem oraz ułatwiająca diagnostykę.

Pojemność
Wielkość zbiornika 14 000 - 17 000 l
(uzależniona od rozmiarów podwozia)
Pojemność przy suchych odpadach
w zakresie 10 000- 13 000 l
Przedział filtrujący : 4 000 l.
Powierzchnia filtrująca : 84 -140 m²

Bezpieczeństwo operatorów
- Kamera cofania
- Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa

Obrotowa tłokowa pompa próżniowa
- Typ ”sprężarka”
- Wydajność : 6 100 m³/h przy wolnym przepływie
- Moc : 168 kW
- Złącze zasysające : DN 100 lub DN 150

Przechylanie zbiornika
Kąt pochylenia 40° ze stabilizatorem do ograniczania
zrzutu odpadów w częściach

Zgodność z wymaganiami
- Dyrektywy maszynowej UE 2006/42/EC
- Regulacji dotyczących ruchu drogowego
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Przechowywanie osprzętu
- Zamykane przestrzenie narzędziowe
przeznaczone do specyficznych zastosowań
w czyszczeniu przemysłowym
- Otwarte skrzynie do transportu węży ssących

Opcje
- Zgodność z dyrektywą ATEX
- Płyta zrzutowa
- Tylne przechylanie do ograniczania zrzutu odpadów
o wielkości do 1 000l
- Możliwość ciśnieniowego czyszczenia:
zbiornik wody o pojemności 500 l
oraz pompa ciśnieniowa o przepływie 70l/min
przy ciśnieniu 100 bar
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Zastrzegamy prawo do zmiany charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

