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De KOKS MegaVac Cycloonafscheider kan worden aangesloten op de vacuümaansluiting van een 
luchtverplaatsingswagen/-unit of vacuüm-/tankwagen en is speciaal ontworpen voor het zuigen, opslaan 
en afzakken van droge stoffen, zoals poeders, keramische stoffen, asbestvezels en andere verontreinigde 
en/of gevaarlijke stoffen. De unit wordt geplaatst op een chassis, trailer of ander transportsysteem. 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. 

De KOKS MegaVac Cycloonafscheider 
bestaat uit een silo en een doseerunit. 
Door de extern aangesloten vacuümunit 
wordt het product binnen een gesloten 
systeem, en dus emissievrij, naar de 
silo gezogen. Vervolgens wordt de big 
bag of container door middel van de 
afzakdoseerunit gedoseerd afgevuld.

INZET 

De KOKS MegaVac Cycloonafscheider is 
de perfecte opslag-/afzakdoseerunit voor 
het tijdelijk opslaan, afzakken en afvoeren 
van producten in de bouwindustrie, 
chemische industrie, op-/overslag- en 
bulkbedrijven en voor alle algemene 
industriële toepassingen. 

KENMERKEN 

Door de combinatie van zuigen en 
afzakken is het mogelijk binnen zeer 
korte tijd grote hoeveelheden droge 
stoffen, zoals poeders, keramische stoffen, 
asbestvezels en andere verontreinigde 
en/of gevaarlijke stoffen, gedoseerd en 
stofvrij 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 Cycloonafscheider opslag-/
afzakdoseerunit is uit te rusten met 
verschillende optiepakketten, die 
aansluiten bij uw wensen en industriële 
toepassingen.  

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).

• Ergonomisch.

• Gebouwd volgens de nieuwste milieu- 
en veiligheidsnormen.

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

• Hoogwaardige kwaliteit, lange 
levensduur en economisch 
verantwoorde aanschafprijs.

Opbouw geschikt voor
10 ft container, aanhanger of chassis. 

Geschikt en gecertificeerd voor
Aansluiting op een externe vacuümunit.
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.
 : uitschuifbare poten, ca. 1.200 mm.

Afmetingen 
Lengte : ca. 3.000 mm.
Breedte : ca. 2.440 mm.
Hoogte : ca. 2.850 mm.

Gewicht
Lediggewicht : ca. 4 ton, chassisafhankelijk.

OPTIES 

MV•02  Veiligheidspakket.  46
MV•03  SIR pakket.  46
MV•05  Losondersteuningspakket.*  46
MV•11  Stikstof-spoelsysteem.  47
MV•12  Veiligheidsfilter.  47
MV•13  Tankmateriaal soorten.  48
MV•16  Big bag pallethouder.  48

* in overleg
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