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Sací jednotka KOKS MegaVac je určena pro náročné průmyslové aplikace a je vhodná pro sání, vyfukování 
a transport suchých, tekutých a nebezpečných látek, jako jsou různé typy katalyzátorů, (střešní) štěrky, 
prachové substance, popílek a kaly. Speciálně pro manipulaci s nebezpečnými a znečištěnými látkami, 
je jednotka k dispozici ve verzi PED nebo ADR / ATEX a je postavena tak, aby splňovala všechny příslušné 
bezpečnostní normy.

POUŽITÍ

KOKS MegaVac je perfektní jednotka  
pro náročné sání, vyfukování a transport  
ve stavebnictví a (petro) chemickém 
průmyslu a pro všeobecné použití ve 
všech průmyslových aplikacích.

CHARAKTERISTIKA

Výkonné Rootsovo dmychadlo dává 
jednotce KOKS MegaVac  velmi vysoký 
sací a výtlačný výkon, který umožňuje ve 
velmi krátkém čase zpracovat a dopravit 
velké množství suchých látek, kapalin, 
štěrku, písku, atd.. Uživatel těží z významné 
úspory času a nákladů.

VERZE

Jednotka KOKS MegaVac může být 
vybavena různým příslušenstvím na přání, 
které lze využít pro vaše potřeby, pro 
průmyslové aplikace nebo pro čištění 
kanalizací.

VÝHODY

•	 Snadné	ovládání.
•	 Sací	výkon	8	100	až	10	000	m³/h,	max.	
podtlak	96%,	vyfukování	s	přetlakem	
1,1	bar.

•	 Velmi	velká	filtrační	plocha	(46	m²).

•	 Velké	výstupní	víko,	které	lze	ovládat	z	
vnějšku	a	kryt	filtru,	který	lze	otevřít	a	
zavřít	hydraulicky.

•	 Ergonomický.

•	 Schváleno	v	souladu	s evropskými	
normami	typu	PED	nebo	ADR.

•	 Konstruovaný	dle	nejnovějších	
environmentálních	a	bezpečnostních	
norem.

•	 Zodpovědná	doprava	v	souladu	s	předpisy	
ADR.

•	Optimální	rovnováha	mezi	podvozkem	
s	krátkým	rozvorem	a	maximálním	
objemem	nádrže.

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

•	 Vysoká	kvalita,	dlouhá	životnost	a	
ekonomická	kupní	cena.

KOKS MEGAVAC
SACÍ JEDNOTKA
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Jednotka vhodná pro 
4-nápravový podvozek o min. výkonu motoru 400 koní.

Určena a certifikována pro 
Odsávání, vyfukování a přepravu suchých, tekutých a nebezpečných látek, jako jsou kaly, 
písek, (střešní) štěrk, popílek, prachové substance a různé druhy kapalin.
Direktiva PED (Pressure Equipment Directive) v souladu s EN 97/23/ES.

Tlaková / vakuová nádrž
Objem :  15 m³ bez filtrační  komory.
Materiál :  nerezová ocel třídy AISI 304, číslo materiálu 1.4301.
Zadní víko :  hydraulické otevírání a zamykání.
Vyprazdňování :  pomocí vyklápění (45°) nebo pomocí tlakového vzduchu.
Naplnění :  pomocí sání nebo prostřednictvím šachty na vrcholu.
Včetně :  8” sací připojení, včetně 8” oblouku s vyměnitelným skluzem 

z materiálu Hardox.
 :  vyfukovací kryt se systémem rychlé výměny.

Filtrační komora
Filtrační plocha :  46 m2.
Filtrační deska :  nerezová ocel.
Čištění filtru :  pomocí systému čištění vzduchovým šokem.
Přepážka s poklopem : mezi filtrační komorou a tlakovou/vakuovou nádrží.
 :  pro vyprazdňování filtrační komory.
Včetně :  bočního kontrolního otvoru.
 :  hladinových detektorů.
 :  nerez.držáků s filtračními vaky.

Vakuové čerpadlo
Typ :  Rootsovo dmychadlo.
Kapacita :  8 100 - 10 000 m³/h.
Max. vakuum :  96%.
Max. přetlak :  1,1 bar.
Pohon :  pomocí vložené převodovky mezi kardanový hřídel a 

řemenem.
Včetně :  tlumiče hluku.

Rozměry
Délka :  cca. 10 800 mm.
Šířka :  cca. 2 500 mm.
Výška :  cca. 3 950 mm, v závislosti na použitém podvozku.
Rozvor :  cca. 5 900 mm (náprava 1 - náprava 3) + 1,400 mm,  

v závislosti na použitém podvozku.

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost : cca. 21 tun, v závislosti na použitém podvozku a verzi.
Max. dovolená hmotnost :  cca. 37 tun, v závislosti na použitém podvozku.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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