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Uitvoeringen 

De KOKS MegaVac Trailer selfsupporting 
luchtverplaatsingstrailer is uit te rusten 
met verschillende optiepakketten, die 
aansluiten bij uw wensen, industriële en 
reinigingstoepassingen. 

Inzet 

De KOKS MegaVac Trailer, met een groot 
tankvolume, is de perfecte selfsupporting 
luchtverplaatsingstrailer voor de dagelijkse 
zuig-, blaas- en transportwerkzaamheden in 
de bouw, (petro)chemische industrie en voor 
alle algemene industriële toepassingen. 

Kenmerken 

De krachtige Roots blower geeft de 
KOKS Megavac Trailer selfsupporting 
luchtverplaatsingstrailer een zeer grote zuig- 
en blaascapaciteit, waardoor het mogelijk is 
binnen zeer korte tijd grote hoeveelheden 
droge stoffen, (vloei)stoffen, grind, zand, 
etc. te verwerken en te transporteren. Het 
resultaat voor de gebruiker is een grote 
tijdwinst en een enorme kostenbesparing. 

De KOKS MegaVac Trailer selfsupporting luchtverplaatsingstrailer 
met een groot tankvolume is ontworpen voor (zware) industriële 
toepassingen en geschikt voor het zuigen, verblazen en transporteren 
van grote hoeveelheden droge, natte en gevaarlijke stoffen, zoals 
diverse soorten catalyst, (dak)grind, poeders, vliegas en slib. Speciaal 
voor het werken met gevaarlijke en verontreinigde stoffen is de trailer 
verkrijgbaar in PED of ADR (Ceoc) uitvoering en gebouwd volgens alle 
geldende veiligheidseisen.

Selfsupporting luchtverplaatsingstrailer
KOKS MEGAVAC TRAILER

Voordelen 

•	 Eenvoudige	bediening.
•	 Standalone	inzetbaar	met	eigen	
dieselaandrijving.

•	 Zuigen	met	8.100	m³/uur,	max.	96%	
onderdruk;	verblazen	met		
1.050	mbar	overdruk.

•	 Groot	filteroppervlak	(40	m²).

•	 Ideale	gewichts-/aslastverdeling,	in	
combinatie	met	een	trekkerchassis.

•	 Ergonomisch.

•	 Gebouwd	volgens	de	nieuwste	milieu-	en	
veiligheidsnormen.

•	 Goedgekeurd	volgens	PED	of	ADR	(Ceoc)	
Europese	typegoedkeuring.	

•	 Grote	druk-/vacuümtank	voor	minder	
rijbewegingen.

•	 Verantwoord	transporteren	volgens		
ADR	(Ceoc)	richtlijnen.

•	 Solide	constructies	en	componenten	
voor	een	hoog	vermogen	en	maximaal	
laadvermogen.

•	 Hoogwaardige	kwaliteit,	lange	
levensduur	en	economisch	verantwoorde	
aanschafprijs.
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Technische gegevens
Opbouw geschikt voor
2-assige widespread oplegger; in combinatie met een 12 tons kingpin.
Geschikt en gecertificeerd voor
Zuigen, verblazen en transporteren van droge en natte stoffen, zoals slib, zand, 
(dak)grind, vliegas, poeders en diverse soorten vloeistoffen.
PED (Pressure Equipment Directive) conform EN 97/23/EG normen.
Druk-/vacuümtank
Inhoud : 16 m3, excl. filterkamer.
Materiaal : r.v.s. 304; werkstofnummer 1.4301.
Achterdeksel : hydraulisch openend en vergrendelend.
Legen : d.m.v. kippen of verblazen.
Laden : d.m.v. zuigen.
Inclusief : 6” zuigaansluiting, voorzien van 8” bocht met 

verwisselbare hardox slijtplaat.
 : blaasdeksel.
 : niveaumelders.
Filterkamer
Filterdeksel : hydraulisch openend en handmatig vergrendelend. 
Filteroppervlakte : 40 m2.
Filterplaat : r.v.s. 
Filterreiniging : d.m.v. een air shock reinigingssysteem.
Tussenluik :  tussen de filterkamer en druk-/vacuümtank. 
 : t.b.v. het legen van de filterkamer.
 : hydraulisch bedienbaar van buitenaf.
Inclusief : zijmangat.
 : niveaumelders.
 : r.v.s. filterrekken met gecoate, antistatische,  

polyester naaldvilt filterzakken.
Vacuümpomp
Type : Roots blower.
Capaciteit : max. 8.100 m3/uur (220 kW). 
Max. vacuüm : 96%.
Max. overdruk : 1.050 mbar.
Aandrijving : mechanisch vanaf een 6-cilinder dieselmotor met 

cardanas en V-snaaroverbrenging.
Inclusief : geluiddempers.
 : r.v.s geluidsgeïsoleerde omkasting met luchtroosters.
Onderstel
Type : 2-assig widespread traileronderstel met een gestuurde 

2e as.
Assen : 2 assen, 10 ton wettelijk.
 : voorzien van luchtvering, met schijfremmen.
Achterbumper : volgens EU-normen.
Elektr. installatie : aangesloten volgens EU-normen.
Remsysteem : volgens EU-normen, incl. EBS/ABS.
Inclusief : spatschermen.
 : steunpoten. 
Dieselmotor
T.b.v. : aandrijving van de vacuümpomp.
Merk : Caterpillar C9.
Vermogen : ca. 241 kW (328 Bhp).
Inclusief : shutdown valve (Chalwyn).
 : uitlaatsysteem, voorzien van vonkenvanger.
Afmetingen
Lengte : ca. 10.500 mm.
Breedte : ca. 2.520 mm.
Hoogte : ca. 3.970 mm.
Gewichten
Lediggewicht : ca. 17 ton, excl. trekker.
Koppelingsdruk : ca. 12 ton (mits toegelaten in het land van 

bestemming).
Max. toelaatbaar : ca. 32 ton, chassisafhankelijk. 
Standaard veiligheidsvoorzieningen
Breekplaat, slangbreukbeveiliging t.b.v. het achterdeksel en de kipcilinder, 
zwaailamp, noodstop, reparatiejuk, bordes, knevelbeveiliging, aardhaspel en 
poederblusser.
Overige voorzieningen
Werklamp, achterbumper, r.v.s. bedieningskast, slangenbak en 
gereedschapskist. 
Opbouwkeuring, verzorgd door KOKS Group.
Instructieboeken, bestaande uit handleidingen, tekeningen en schema’s.
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