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Kenmerken 

De krachtige Roots blower geeft de 
KOKS MegaVac Container een zeer grote 
zuigcapaciteit, waardoor het mogelijk is 
binnen zeer korte tijd grote hoeveelheden 
droge stoffen, (vloei)stoffen, grind, zand, etc. 
te verwerken. Het resultaat voor de gebruiker 
is een grote tijdwinst en een enorme 
kostenbesparing. 

UITVOERING 

De KOKS MegaVac Container selfsupporting 
vacuümunit is uit te rusten met verschillende 
optiepakketten, die aansluiten bij uw wensen, 
industriële en reinigingstoepassingen. Ook 
bestaat de mogelijkheid om de unit met 
filterinstallatie in te bouwen in een 20 ft 
container. 

De KOKS MegaVac Container selfsupporting 
vacuümunit wordt standaard ingebouwd 
in een 10 ft container. De installatie kan 
gekoppeld worden aan een cycloon- of 
vacuümtank. De unit is voorzien van 
heftrucksleuven en hijsogen voor het 
plaatsen op een oplegger, chassis of ander 
transportsysteem. 

Inzet 

De KOKS MegaVac Container is de 
perfecte selfsupporting en flexibel 
inzetbare vacuümunit voor dagelijkse 
zuigwerkzaamheden in de bouw, (petro)
chemische industrie en voor alle algemene 
industriële toepassingen. 

De KOKS MegaVac Container selfsupporting vacuümunit, zonder chassis 
en aangedreven door een industriële dieselmotor, is ontworpen voor 
(zware) industriële toepassingen en geschikt voor het zuigen van droge, 
natte en gevaarlijke stoffen, zoals diverse soorten catalyst, chemische 
vloeistoffen, (dak)grind, poeders, vliegas en slib. Speciaal voor het 
werken met gevaarlijke en verontreinigde (vloei)stoffen is de unit 
gebouwd volgens alle geldende veiligheidseisen.

Selfsupporting vacuümunit
KOKS MEGAVAC CONTAINER

Voordelen 

•	 Eenvoudige	bediening.
•	 Zuigen	met	8.100	m³/uur,		
max.	96%	onderdruk. 

•	 Standalone	inzetbaar	met	een	eigen	
dieselaandrijving.

•	 Vacuümpompaandrijving	door	een	
geïntegreerde	dieselmotor.

•	 Ergonomisch.

•	 Gebouwd	volgens	de	nieuwste	milieu-		
en	veiligheidsnormen.	

•	 Laag	geluidsniveau	door	een	
geluidsgeïsoleerde	container.

•	 Hoogwaardige	kwaliteit,	lange	
levensduur	en	economisch	verantwoorde	
aanschafprijs.
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Technische gegevens

MGV•03   46
SIR pakket
MGV•06   46
Compressorpakket
MGV•11   47
Stikstof-spoelsysteem
MGV•14   47
Stikstof-koelunit*
MGV•15-C   47
Pomp 6.000 m3/uur
MGV•21   48
Vacuümbox big bag vulunit*

* in overleg

SUCTION SIDE

PRESSURE SIDE

PRE INLET PRE INLET

Technische gegevens
Unit geschikt voor 
Plaatsing in een 10 ft container.
Geschikt en gecertificeerd voor
Zuigen van droge en natte stoffen, zoals slib, zand, (dak)grind, vliegas, 
poeders en diverse soorten vloeistoffen, in combinatie met een vacuümtank, 
filterinstalllatie of cyclooninstallatie met filter.
Vacuümpomp
Type : Roots blower.
Capaciteit : max. 8.100 m3/uur (220 kW). 
Max. vacuüm : 96%.
Aandrijving : ca. 240 kW dieselmotor met cardanas en 

V-snaaroverbrenging.
Inclusief : geluiddempers.
 : luchtroosters.
 : fijnmazig filter.
Opnamepunten 
T.b.v. een 10 ft containerchassis.
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. 3.000 mm.
Breedte : ca. 2.440 mm.
Hoogte : ca. 2.600 mm.
Gewichten
Lediggewicht : ca. 8 ton.

Exclusief filterinstallatie.

Extra optie
MegaVac Container

Opties

MGVC•01   51
20 ft container inclusief 
filterinstallatie
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