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Návěs KOKS EcoVac je samostatný vakuový návěs, který je vybaven těžkým průmyslovým dieselovým 
motorem. Je určen pro (těžké) průmyslové aplikace a vhodný pro manipulaci s nebezpečnými látkami, jako 
jsou tekutiny, kaly, maziva, oleje, paliva a chemikálie. Zejména při práci s nebezpečnými a znečištěnými 
látkami, je návěs k dispozici ve verzích PED nebo ADR / ATEX a je postavena tak, aby plnil všechny příslušné 
bezpečnostní normy.

POUŽITÍ

Návěs KOKS EcoVac je samostatný 
vakuový návěs, který je ideální pro 
dennodenní sání, plnění a dopravní 
aktivity, obecné průmyslové čištění nebo 
pro použití v (petro) chemickém průmyslu 
a v rafineriích.

CHARAKTERISTIKA

Návěs pracuje i ve zcela samostatném 
režimu s vlastním dieselovým motorem, 
a může být také použit v kombinaci s 
červenou naftou. Velká tlaková/vakuová 
nádrž má tu výhodu, že se při řízení 
chová stabilně. Díky výkonnému vodo-
okružnému vakuovému čerpadlu, může 
v krátkém čase zpracovat velké množství 
kapaliny nebo pevné látky a pak se naplnit, 
vyprázdnit a přepravovat v souladu s 
nejnovějšími platnými právními předpisy 
ADR. Uživatel těží z významné úspory času 
a nákladů.

VERZE

samostatný vakuový návěs KOKS EcoVac 
může být vybaven různými objemy 
nádrží a příslušenstvím na přání, která 
jsou vhodná pro vaše potřeby a pro 
průmyslové aplikace. V tomto ohledu je 
možná instalace na jednotku s tahačem.

VÝHODY

•	 Snadné	ovládání.
•	 Samostatný	s	vlastním	dieselovým	
motorem.

•	Aplikace	červené	(zelené)	nafty	s	
dieselovým	motorem,	pro	případné	
daňové	úlevy.

•	 Velká	sací	síla.
•	Nádrž	z	nerezové	oceli.
•	 Ideální	rozložení	hmotnosti	na	nápravu	
v	kombinaci	s	tahačem.

•	 Ergonomický.

•	 Velká	tlaková/	vakuová	nádrž	s	malými	
výkyvy	při	řízení.

•	 Postavený	dle	nejnovějších	
environmentálních	a	bezpečnostních	
norem.

•	 Schváleno	v	souladu	s	evropskými	
normami	PED	nebo	ADR.

•	Odpovědná	přeprava	v	souladu	s	
předpisy	ADR.

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

•	 Vysoká	kvalita,	dlouhá	životnost	a	
ekonomická	kupní	cena.

NÁVĚS KOKS ECOVAC / TRAILER
VAKUOVÝ NÁVĚS
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Jednotka vhodná pro 
3-nápravový návěs, podvozek v kombinaci s tažným čepem o nosnosti 16 tun.

Určena a certifikována pro 
Přepravu nebezpečných látek.
Splňuje požadavky ADR.
Kódy nádrží S4AH a L4AH.

Tlaková / vakuová nádrž
Objem :  28 m³, bez servisní nádrže na vodu.
Materiál :  nerezová ocel AISI třídy 304, materiál 1.4301.
Zadní víko :  hydraulické otevírání a zamykání.
Vyprazdňování :  pomocí vypouštění a sklápění.
Naplnění :  pomocí sání.
Včetně :  6“ palcové sací/vypouštěcí přípojky.

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

Vakuové čerpadlo
Typ :  vodo-okružné vakuové čerpadlo.
Kapacita :  3 000 m³/h.
Max. vakuum : 95%.
Pohon :  mechanicky 6-válcovým vznětovým motorem přes hnací hřídel  

a klínovým řemenem.

Kompresor
Typ :  rotační dmychadlo.
Kapacita :  200 m³/h.
Pohon :  hydraulický.

Podvozek 
Typ :  3-nápravový sklápěcí podvozek s řízenou 3. nápravou. 
Nápravy :  3 nápravy, zatížení10 tun. 
 :  se vzduchovým odpružením, kotoučové brzdy. 
Zadní nárazník :  v souladu s normami EU. 
Elektrický systém :  připojen v souladu s normami EU. 
Brzdový systém :  v souladu s normami EU, včetně EBS/ABS. 
Včetně :  křídla.
  : předních podpor. 

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost :  cca. 19 tun, s výjimkou tahače. 
Tlak na spřáhlo :  cca. 16 tun (pokud je to dovoleno v zemi určení). 
Max. dovolená hmotnost :  cca. 43 tun, v závislosti na použitém podvozku.

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•11  Objemy tlakové/vakuové  

nádrže návěsu.  17
 E•12  Varianty vakuové jednotky  

pro tlakové/vakuové návěsy. 17
 E•14  Sada ADR.  18
 E•15  Jímací zařízení emisí. *  18
 E•17  Sada SIR.  19
 E•20  Lapač jisker.  19

* Na základě konzultací 
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