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KOKS MegaVac Trailer je samonosná jednotka s velkým objemem nádrže na návěsu, určena pro (těžké) 
průmyslové aplikace a je vhodná pro odsávání, vyfukování a přepravu velkého množství suchých, tekutých 
a nebezpečných látek, jako jsou různé typy katalyzátorů, (střešních) štěrků, prachových substancí, 
polétavého popílku a kalů.

Speciálně pro manipulaci s nebezpečnými 
a znečištěnými látkami, je návěs k 
dispozici ve verzích PED nebo ADR a je 
postaven tak, aby splnil všechny příslušné 
bezpečnostní normy.

POUŽITÍ

Návěs KOKS MegaVac s velkým objemem 
nádrže je ideální samonosná sací jednotka 
na dennodenní odsávání, vyfukování 
a dopravu ve stavebnictví, (petro) 
chemickém průmyslu a pro všechny 
obecné průmyslové aplikace.

CHARAKTERISTIKA

Silné Rootsovo dmychadlo dává návěsu 
KOKS MegaVac velmi vysoký sací a 
výtlačný výkon, který umožňuje ve velmi 
krátké době zpracovat a dopravit velké 
množství suchých materiálů, kapalin 
(střešních) štěrků, písku, atd.. Uživatel těží z 
významné úspory času a nákladů.

VERZE

Návěs KOKS MegaVac Trailer může být 
vybaven různým příslušenstvím na přání, 
které jsou vhodné pro vaše potřeby, pro 
průmyslové aplikace a čištění.

VÝHODY

•	 Snadné	ovládání.
•	Může	být	použit	samostatně	s	vlastním	
dieselovým	motorem.

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

•	 Sací	výkon	8100	m³	/	h,	max.	podtlak	
96%,	výstupní	přetlak	1,1	bar.

•	 Velká	filtrační	plocha	(40	m²).
•	 Ideální	hmotnost	/	rozložení	zatížení	na	
nápravu	v	kombinaci	s	tahačem.

•	 Ergonomický.
•	 Postavený	dle	nejnovějších	
environmentálních	a	bezpečnostních	
norem.

•	 Schválen	v	souladu	s evropskými	
normami	PED	nebo	ADR.

•	Velká	vakuová	nádrž	s malými	výkyvy	
při	řízení.

•	Odpovědná	doprava	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 MEGAVAC / TRAILER
SAMONOSNÁ SACÍ JEDNOTKA NA  NÁVĚSU
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Jednotka je vhodná pro 
3-nápravový návěs, podvozek v kombinaci s tažným čepem pro zatížení 16 tun.

Určena a certifikována pro 
Odsávání a vyfukování suchých i kapalných materiálů, 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 :  23 m3, bez prostoru ve filtrační komoře.
Materiál :  nerezová ocel třídy AISI 304, číslo materiálu 1.4301.
Zadní víko :  hydraulické otevírání a zamykání.
Vyprazdňování :  pomocí vyklápění nebo vytlačování vzduchem.
Plnění : pomocí sání.
Včetně :  6” sací přípojky, včetně 8” oblouku s odnímatelným skluzem 

odolným proti opotřebení - Hardox.
 :  vyfukovací víko.
 :  hladinové detektory.

Filtrační komora
Kryt filtru :  hydraulické otevření a ruční uzamčení.
Filtrační plocha :  40 m2.
Filtrační deska :  nerezová ocel.
Čištění filtru :  pomocí systému čištění vzduchovým šokem.
Přepážka s poklopem : může být hydraulicky ovládaná z vnější strany, je umístěna 

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 : max. 8 100 m³/h.
Max. vakuum :  96%.
Max. přetlak :  1,1 bar.
Pohon :  cca. 240 kW motor s hnací hřídelí a klínovým řemenovým 

pŕevodem.
Včetně :  tlumiče hluku.
 :  zvukově odisolovaná nerezová skříň s větracími otvory.

Rozměry
Délka :  cca. 12 550 mm.
Šířka :  cca. 2 520 mm.
Výška :  cca. 3 970 mm.

podvozek
Typ :  3-nápravový sklápěcí podvozek s řízenou 3. nápravou.
Nápravy :  3 nápravy, zatížení 10 tun.
Kola :  se vzduchovým odpružením, diskové 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.
Zahrnuje :  křídla.
 :  podpory.

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost :  cca. 20 tun, bez tahače.
Tlak na spřáhlo :  cca. 16 tun (pokud je to povoleno v zemi určení).
Max. dovolená hmotnost :  cca. 43 tun, v závislosti na použitém podvozku.
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