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Cyklónový Separátor KOKS MegaVac lze připojit do vakuového připojení dávkovací jednotky/nákladního 
vozu nebo k vakuové nádrži/ vozu a je určen zejména pro odsávání, skladování a pytlování suchých 
materiálů, jako jsou práškové, keramické materiály, azbestová vlákna a jiné kontaminované a / nebo 
nebezpečné látky. Jednotka může být umístěna na podvozku, přívěsu nebo jiném dopravním prostředku. 
Speciálně pro manipulaci s nebezpečnými a znečištěnými látkami, je jednotka k dispozici ve verzích PED 
nebo ADR a je postavena tak, aby splňovala všechny příslušné bezpečnostní normy.

Cyklónový Separátor KOKS MegaVac 
se sestává ze sila a dávkovací jednotky. 
Vzhledem k externě připojené vakuové 
jednotce, je produkt nasáván do sila 
v uzavřeném systému, a tedy bez 
jakýchkoliv emisí. Následně, pytlovací 
dávkovací jednotka dávkuje produkt do 
velkého vaku, kontejneru atd.

POUŽITÍ

Cyklónový Separátor KOKS MegaVac 
je perfektní dávkovací jednotka pro 
skladování / pytlování, pro dočasné 
skladování, pytlování a likvidaci výrobků 
ve stavebnictví, chemickém průmyslu, 
pro skladové/ přepravní a logistické 
společnosti a pro všechny obecné 
průmyslové aplikace.

CHARAKTERISTIKA

Vzhledem ke kombinaci odsávání a 
pytlování, je možné se zbavit ve velmi 
krátké době velkého množství suchých 
materiálů, jako jsou práškové substance, 
keramické materiály,  azbestová 
vlákna a další kontaminované a / 
nebo nebezpečné látky, v hermeticky 
uzavřených velkých vacích, kontejnerech 
atd.,  bezprašným a rychlým způsobem. 
Uživatel těží z významné úspory času a 
nákladů.

VERZE

Cyklónový Separátor KOKS MegaVac, 
jako dávkovací jednotka pro skladování 
/ pytlování může být vybaven různým 
příslušenstvím na přání, která jsou vhodná 
pro vaše potřeby a pro různé průmyslové 
aplikace.

VÝHODY

•	 Snadná	přeprava	na	podvozku,	přívěsu	
nebo	jiném	dopravním	prostředku.

•	 Snadné	ovládání.
•	Odsávání	(v	kombinaci	s	vakuovou	
jednotkou),	skladování	a	pytlování	v	
uzavřeném	systému	(bez	emisí).

•	 Žádné	skladování	odpadu	na	pracovišti.
•	 Žádná	fyzická	práce	potřebná	pro	
balení	a	likvidaci	odpadu.

•	 Velká	filtrační	plocha	(40	m²).

•	 Ergonomický.

•	 Postavený	dle	nejnovějších	
environmentálních	a	bezpečnostních	
norem.

•	 Schváleno	v	souladu	s evropským	
schvalovacím	procesem	typu	PED	nebo	
ADR.

•	Vysoká	kvalita,	dlouhá	životnost	a	
ekonomická	kupní	cena.

CYKLÓNOVÝ SEPARÁTOR 
KOKS MEGAVAC
SKLADOVACÍ / PYTLOVACÍ, 
DÁVKOVACÍ JEDNOTKA
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Jednotka je vhodná pro 
kontejner velikosti 10 stop, přívěs nebo podvozek.

Navržena a certifikována pro:
Připojení k externí vakuové jednotce.
Odsávání a pytlování suchých materiálů, například písku, (střešního) štěrku,  
polétavého popílku a prašných materiálů.
Zkouška PED (Pressure Equipment Directive) v souladu s EN 97/23/ES.

Cyklónový odlučovací zásobník s integrovaným prostorem pro filtr
Objem :  5 m³, včetně prostoru pod komorou pro filtrační vaky.
Materiál :  nerezová ocel AISI třídy 304, dle normy materiálu 1.4301.
Dávkování :  pomocí pytlování.
Plnění :  pomocí sání.
Včetně :  6 “ odnímatelné sací přípojky.

filtrační prostor
Víko filtru :  ruční otevírání a zamykání.
Filtrační plocha :  40 m2.
Filtrační deska :  pozinkovaná ocel.
Čištění filtru :  pomocí šokového čistícího systému.
Včetně :  bočního kontrolního otvoru.
 :  čidel hladiny.
 :  nosiče filtrů s filcovými filtračními vaky.
 :  teleskopické nohy, cca. 1200 mm.

Rozměry
Délka :  cca. 3 000 mm.
Šířka :  cca. 2 440 mm.
Výška :  cca. 2 700 mm.

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost :  cca. 4 tuny v závislosti na použitém podvozku.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ

 M•02  Bezpečnostní sada.  38
 M•03  Sada SIR.  38
 M•05   Pomocná sada pro 

vyprazdňování. *  38
 M•09   Různé druhy materiálu  

nádrže.   39
 M•10  Systém s inertním dusíkem.  39
 M•11  Bezpečnostní filtr.  39
 M•17  Držák palet velkých vaků. *  41

* na základě konzultací
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