
KOKS GROUP20

Kenmerken 

De krachtige waterring vacuümpomp geeft 
de KOKS EcoVac Container een zeer grote 
zuigcapaciteit, waardoor het mogelijk is 
binnen zeer korte tijd grote hoeveelheden 
(vloei)stoffen te verwerken. Het resultaat voor 
de gebruiker is een grote tijdwinst en een 
enorme kostenbesparing. 

Uitvoeringen 

De KOKS EcoVac Container selfsupporting 
vacuümunit is uit te rusten met verschillende 
optiepakketten, die aansluiten bij uw wensen 
en toepassingen. 

De KOKS EcoVac Container is selfsupporting 
en níet vast op een chassis gebouwd, 
maar voorzien van een afzetsysteem. 
Het containerframe is gebaseerd op 
een 10 ft containersysteem en voorzien 
van een geïntegreerd haakarmframe 
en hijsmogelijkheid (optie) voor het 
plaatsen op een oplegger, chassis of ander 
transportsysteem. 

Inzet 

De KOKS EcoVac Container is, zonder 
gebruik van een chassis, de perfecte 
selfsupporting vacuümunit voor de 
dagelijkse zuigwerkzaamheden, algemene 
industriële reiniging of inzet in de (petro)
chemische industrie en op raffinaderijen. 
Met het extra offshore pakket is de EcoVac 
Container uitermate geschikt voor offshore 
werkzaamheden. 

De KOKS EcoVac Container selfsupporting vacuümunit, zonder chassis 
en aangedreven door een industriële dieselmotor, is ontworpen voor 
(zware) industriële toepassingen, offshore werkzaamheden en geschikt 
voor het zuigen van vloeibare en gevaarlijke stoffen, zoals vloeistoffen, 
slib, vetten, oliën, brandstoffen en chemische stoffen. Speciaal voor het 
werken met gevaarlijke en verontreinigde stoffen is de unit verkrijgbaar 
in PED uitvoering en gebouwd volgens alle geldende veiligheidseisen.

Selfsupporting vacuümunit
KOKS ECOVAC CONTAINER

Voordelen 

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

•	 Selfsupporting	(chassis	onafhankelijk).
•	 Containerframe	voorzien	van	een	
haakarm	opnamepunt.

•	 Eenvoudige	bediening.
•	 Ergonomisch.	

•	 Gebouwd	volgens	nieuwste	milieu-		
en	veiligheidsnormen.	

•	 Goedgekeurd	volgens	PED	richtlijnen.
•	 Grote	zuigkracht.
•	 Solide	constructies	en	componenten	
voor	een	hoog	vermogen	en	maximaal	
laadvermogen.

•	 Hoogwaardige	kwaliteit,	lange	
levensduur	en	economisch	verantwoorde	
aanschafprijs.
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Technische gegevens
Unit geschikt voor 
Plaatsing in een 10 ft container.
Geschikt en gecertificeerd voor
Zuigen van natte stoffen, zoals slib en diverse soorten ASME/ADR (Ceoc) 
vloeistoffen, in combinatie met een vacuümtank of cyclooninstallatie.
Bedrijfswatertank
T.b.v. : koeling van de waterring vacuümpomp.
Inhoud : 1 m³.
Materiaal : r.v.s.
Vacuümpomp 
Type : waterring.
Capaciteit : 3.000 m³/uur.
Aandrijving : mechanisch vanaf een 6-cilinder dieselmotor met 

cardanas en v-snaaroverbrenging.
Opnamepunten
T.b.v. een 10 ft containerchassis.
Dieselmotor 
T.b.v. : aandrijving van de vacuümpomp.
Merk : Caterpillar C7.1 (Tier 3) / C4.4 (Tier 4 final).
Vermogen : ca. 117 kW (160 Bhp) / 104 kW (141 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. 7 ton.

ECV•02-A   22
Variant hogedrukpakket
ECV•07   23
Compressorpakket
ECV•15   23
SIR pakket

INLET OUTLET

Extra opties
EcoVac Container

ECVCR•01   25
Offshore pakket
ECVCR•02   25
ATEX offshore pakket
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