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Sací/ vysokotlaké nákladní vozidlo EcoVac Combi je konstruováno pro multifunkční využití a je vhodné pro 
(těžké) průmyslové čištění a čištění odpadů. Ideální pro práci s nebezpečnými a kontaminovanými látkami, 
vozidlo je dostupné ve verzi PED nebo ADR/ATEX a je zkonstruováno podle všech platných bezpečnostních 
standardů.

POUŽITÍ

EcoVac Combi od Koksu je vysokotlaké/
sací nákladní vozidlo perfektní pro 
každodenní sání, vyprazdňování a 
přepravu nebezpečných látek jako jsou 
tekutiny, kaly, tuky, oleje, pohonné hmoty 
a chemikálie, ale také na vysokotlaké 
čištění potrubí, nádrží a odpadů.

CHARAKTERISTIKA

Pomocí výkonného vodo-okružného 
vakuového čerpadla lze sát velké množství 
tekutin nebo pevných látek a potom je 
transportovat v souladu s poslední ADR 
legislativou. Jeho uživatel ocení přínos v 
podobě značné časové i finanční úspory.

VERZE

Sací/ vysokotlaký vůz EcoVac Combi 
od Koksu může být vybaven mnoha 
variabilními příslušenstvími na přání, 
pro průmyslové použití a/nebo čistění 
odpadů.

VÝHODY

•	 Jednoduché	ovládání.
•	Multifunkční	využití	:	sání,	
vyprazdňování,	přeprava,	čištění	a	
tryskání.

•	 Ergonomický.

•	 Vyhovuje	nejnovějším	ekologickým	a	
bezpečnostním	normám.

•	 Schváleno	v	souladu	s evropským	
schvalovacím	procesem	PED	nebo	ADR.	

•	 Zodpovědná	přeprava	podle	pravidel	
ADR.

•	 Velký	sací	výkon	a	tlakový	čistící	výkon	
(vysokotlaké	čerpadlo).

•	Optimální	rovnováha	mezi	malým	
rozvorem	kol	a	velkým	objemem	nádrže.

•	 Pevná	konstrukce	a	komponenty	pro	
vysoký	výkon	a	maximální	užitečné	
zatížení.

•	 Vysoká	kvalita,	dlouhá	životnost	a	
ekonomicky	příznivá	pořizovací	cena.

KOKS ECOVAC COMBI
SACÍ/VYSOKOTLAKÉ VOZIDLO
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Nástavba vhodná pro 
3-nápravový podvozek.

Určená a certifikována pro 
přepravu nebezpečných látek.
Splňuje požadavky ADR.
Kódy nádrží S4AH a L4AH.

Tlaková / vakuová nádrž
Objem :  12 m³, bez servisní nádrže na vodu.
Materiál :  nerezová ocel AISI třídy 304, materiál 1.4301.
Zadní víko :  hydraulické otevírání a zamykání.
Vyprazdňování :  pomocí sklápění a přetlakování.
Sání :  pomocí vakuové techniky.
Včetně :  6“ palcové sací/vypouštěcí přípojky.

Servisní nádrž na vodu
Určení :  chlazení vodo-okružného vakuového čerpadla.
Objem :  1,2 m³.
Materiál :  nerezová ocel.
Zahrnuje :  výklopné výfukové potrubí.

Vakuové čerpadlo
Typ :  vodo-okružné vakuové čerpadlo.
Kapacita :  2 400 – 3 000 m³/h.
Max. vakuum :  95%.
Pohon :  klínovým řemenem z převodovky PTO.

Kompresor
Typ :  rotační dmychadlo.
Kapacita :  200 m³/h, přetlak 2,5 bar.
Pohon :  hydraulický.

Rozměry
Délka :  cca. 10 900 mm.
Šířka :  cca. 2 500 mm.
Výška :  cca. 3 600 mm.
Rozvor :  cca. 4 500 mm + 1 350 mm v závislosti na použitém podvozku.

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost :  cca. 22 tun.
Max. dovolená hmotnost :  cca. 28 tun.

Nádrž na čistou vodu
Použití :  pro vysokotlaké čerpadlo.
Objem :  1,5 m³.
Materiál :  nerezová ocel.
Včetně :  bezpečnostního zařízení pro min. úroveň vody.

Vysokotlaké čerpadlo
Typ :  3-válcové vysokotlaké pístové čerpadlo.
Provozní tlak :  170 bar.
Průtok :  330 l/min.
Regulace tlaku :  pneumaticky z ovládacího panelu na navíjecím bubnu.
Pohon :  pomocí PTO ze setrvačníku.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VSTUP VÝSTUP

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ

 E•01  Vysokotlaká sada. 16
 E•02  Bezpečnostní sada. 16
 E•03  Různé druhy materiálů nádrže. 16
 E•04  Přečerpávací systém. * 16
 E•05  Kapacity vakuového čerpadla. 16
 E•06  Sada kompresoru. 16
 E•07  Chladič. 17
 E•08  Hydraulicky ovládaný nárazník. 17
 E•09  Naviják sací hadice Ergon. * 17
 E•10  Objemy tlakové/vakuové  

nádrže dle podvozku. 17
 E•13  Bezpečnostní sada  

proti explozi. 18
 E•14  Sada ADR. 18
 E•15  Jímací zařízení emisí.  18
 E•16  Vyprazdňovací potrubí. 18
 E•17  Sada SIR. 19
 E•18  Vysokotlaká čerpadla na přání. 19
 E•19  Vložená převodovka  

s dělením výkonu. 19
 E•20  Lapač jisker. 19
 E•21  Přídavné boční plastové  

nádrže na vodu. 19
* Na základě konzultací
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