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Kenmerken 

De krachtige Roots blower geeft de  
KOKS MegaVac Cycloon Loader een zeer 
grote zuigcapaciteit. In combinatie met het 
afzaksysteem is het mogelijk om binnen 
zeer korte tijd grote hoeveelheden droge 
stoffen, zoals poeders, keramische stoffen, 
asbestvezels en andere verontreinigde 
en/of gevaarlijke stoffen gedoseerd af te 
zakken en af te voeren in afgesloten big 
bags, containers, e.d. Het resultaat voor 
de gebruiker is een grote tijdwinst en een 
enorme kostenbesparing. 

Uitvoeringen 

De KOKS MegaVac Cycloon Loader 
selfsupporting vacuüm-, opslag- en 
afzakdoseerunit is uit te rusten met een 
stikstof-koelunit en/of verschillende 
optiepakketten, die aansluiten bij uw wensen 
en industriële toepassingen.

De KOKS MegaVac Cycloon Loader bestaat uit 
een vacuüminstallatie en een silo. Hierdoor 
wordt het product binnen een gesloten 
systeem, en dus emissievrij, naar de silo  
gezogen om vervolgens gedoseerd in een 
big bag afgevuld te worden. Speciaal voor 
het afvoeren van catalyst is het mogelijk 
om de KOKS MegaVac Cycloon Loader uit te 
voeren met een stikstof-koelunit. De KOKS 
MegaVac Cycloon Loader is níet vast op een 
chassis gebouwd, maar voorzien van een 
afzetsysteem. Het Loader frame is gebaseerd 
op een 20 ft containersysteem en voorzien 
van een geïntegreerd haakarmframe en hijs-
mogelijkheid (optie) voor het plaatsen op een 
oplegger, chassis of ander transportsysteem.

Inzet 

De KOKS MegaVac Cycloon Loader is de 
perfecte selfsupporting vacuüm-, opslag- en 
afzakdoseerunit voor het dagelijks zuigen, 
afzakken en afvoeren van producten in de 
bouwindustrie, op- en overslagbedrijven, 
chemische industrie en voor alle algemene 
industriële toepassingen. 

De KOKS MegaVac Cycloon Loader selfsupporting vacuüm-, opslag- en 
afzakdoseerunit is zonder chassis inzetbaar voor het zuigen, opslaan 
en afzakken van droge stoffen, zoals poeders, keramische stoffen, 
asbestvezels en andere verontreinigde en/of gevaarlijke stoffen. Speciaal 
voor het werken met gevaarlijke en verontreinigde stoffen is de unit 
verkrijgbaar in PED of ADR (Ceoc) uitvoering en gebouwd volgens alle 
geldende veiligheidseisen. 

Selfsupporting vacuüm-, opslag- en afzakdoseerunit
KOKS MEGAVAC CYCLOON LOADER

Voordelen 

•	 Makkelijk	te	transporteren	op	een	chassis,	
aanhanger	of	ander	transportsysteem.

•	 Eenvoudige	bediening.
•	 Zuigen	(in	combinatie	met	een	
vacuümunit),	opslaan	en	afzakken	in	een	
gesloten	systeem	(emissievrij).

•	 Geen	afvalopslag	op	de	werkplek.
•	 Geen	lichamelijk	arbeid	nodig	voor	het	
verpakken	en	afvoeren	van	afval.

•	 Groot	filteroppervlak	(40	m²).

•	 Standalone	inzetbaar	met	een	eigen	
dieselaandrijving.

•	 Containerframe	voorzien	van	een	
haakarm	opnamepunt.

•	 Eenvoudig	afzetsysteem.

•	 Zuigen	met	6.000	m3/uur,		
max.	96%	onderdruk.

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

•	 Ergonomisch.

•	 Gebouwd	volgens	de	nieuwste	milieu-	en	
veiligheidsnormen.

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

•	 Hoogwaardige	kwaliteit,	lange	
levensduur	en	economisch	verantwoorde	
aanschafprijs.
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Technische gegevens
Opbouw geschikt voor
20 ft containerframe, voorzien van haakarm opnamepunt.
Geschikt en gecertificeerd voor
Zuigen en afzakken van droge stoffen, zoals poeders, keramische stoffen, 
asbestvezels en andere verontreinigde en/of gevaarlijke stoffen.
PED (Pressure Equipment Directive) conform EN 97/23/EG normen.
Cycloonafscheidertank met geïntegreerde filterkamer
Inhoud : 5 m3, incl. ruimte onder de filterzakken in de filterkamer.
Materiaal : r.v.s. 304; werkstofnummer 1.4301.
Legen : d.m.v. afzakken.
Laden : d.m.v. zuigen.
Inclusief : 6” zuigaansluiting voorzien van inwendige, 

uitneembare, slijtvaste pijp, uitgevoerd met een naar 
beneden gerichte opening over de breedte van het 
cycloonvat.

Filterkamer
Filterdeksel : handmatig openend en vergrendelend. 
Filteroppervlakte : 40 m2.
Filterplaat : r.v.s. 
Filterreiniging : d.m.v. een air shock reinigingssysteem.
Inclusief : zijmangat.
 : niveaumelders.
 : r.v.s. filterrekken met gecoate, antistatische,  

polyester naaldvilt filterzakken.
Vacuümpomp
Type : Roots blower.
Capaciteit : max. 6.000 m3/uur (180 kW). 
Max. vacuüm : 96%.
Aandrijving : ca. 240 kW dieselmotor met cardanas en 

V-snaaroverbrenging.
Inclusief : geluiddempers.
 : r.v.s. geluidsgeïsoleerde omkasting met luchtroosters.
Containerframe
Uitvoering : versterkt 20 ft containerframe, incl. haakarm 

opnamepunt.
Corner casting : volgens standaard 20 ft ISO containerframe.
Inclusief : haakarmsysteem.
Opmerking : langsbalken van het haakarmframe dienen 

ondersteund te worden tijdens transport op trailer of 
aanhanger.

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. 7.100 mm.
Breedte : ca. 2.520 mm.
Hoogte : ca. 2.650 mm, excl. chassishoogte.
Gewichten
Lediggewicht : ca. 12,5 ton, excl. onderstel.
Max. toelaatbaar : chassisafhankelijk.

MGV•02   46
Veiligheidspakket
MGV•03   46
SIR pakket
MGV•05   46
Losondersteuningspakket*
MGV•11   47
Stikstof-spoelsysteem
MGV•12   47
Veiligheidsfilter
MGV•13   47
Tankmateriaal soorten*
MGV•14   47
Stikstof-koelunit*
MGV•16   48
Big bag pallethouder*
MGV•21   48
Vacuümbox big bag vulunit
MGV•27   49
ADR (Ceoc) pakket

* in overleg
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