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INFORMACJA PRASOWA

Pompa wysokociśnieniowa

JOSKIN włączył do swojej gamy wozów czyszczących 4 nowe modele przeznaczone do konwencjonalnej eksploatacji.

Przede wszystkim umożliwiają one  wydajne opróżnianie szamb, nawet trudno dostępnych, za pomocą przemysło-
wej pompy próżniowej. Pompa wysokociśnieniowa zapewnia udrożnianie i czyszczenie drenażu i kanalizacji.

Ocynkowany zbiornik jest podzielony na dwie części (woda / nieczystości). Każdy model zawiera komorę na wodę 
czystą (poj. 1500 lub 2000 l) i komorę na nieczystości  o pojemności 6900, 8500 lub 12 000 l.

Części składowe wozu czyszczącego:

Pompa próżniowa

Wydajność zasysania jest wysoka, dzięki trzyłopatkowej pompie powietrza DL 150 (15.000 l/min) napędzanej wał-
kiem odbioru mocy, która może pracować przez dłuższy czas w trybie ciągłym. 

Pompa wysokociśnieniowa

Pompa krzywkowa o wydajności 70 l/min przy 120 barach (90 l/min przy 120 barach w opcji) napędzana hydraulicz-
nie z ciągnika. Zapewnia ona przepływ konieczny do wtryskiwania wody.

Pełne wyposażenie, w skład którego wchodzi: 
• 4 x 3 m węża Ø 100 mm ze złączem szybkim,
• lanca czyszcząca z wężem 10 m,
• zwijarka ręczna (hydrauliczna w opcji) z 50 m węża 1/2" zakończo-

nego sondą,
• właz Ø 850 mm.

Dostępnych jest wiele opcji, takich jak oś nadążna lub skrętna wymuszająca, hamulce pneumatyczne,  dźwiękowy 
sygnał poziomu wody w zbiorniku ciśnieniowym, schowek w formie skrzyni.
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Filtre à eau
Pompe haute pression
avec moteur hydraulique

Pompe DL150

Filtre à air

trop plein d’eau

Cloisonnement tjs placé pour que 
la partie eau ai une contenance de 1500L

Soupapes de
dépression

Soupapes de
surpression

Refoulement eau fraîche
Remplissage eau usée

Refoulement eau usée

Remplissage eau fraîche

Circuit d’air aspiration
Circuit d’air refoulement
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Modele
Pojemność teoretyczna (l) Pompa

Oś (osie):  (mm) -
rozstaw (mm) - szpilki

Hamulce 
(mm)

Max. Ø 
kół (mm)

Podpora
Ø zbiornika 

(mm)Woda Nieczystości Próżniowa Wysokociśnieniowa

8400 ME 1500 6.900 DL 150 HP 70 ADR 100x2000-10S 400 x 80 1200 / 550 hydr. 1.600

10000 ME 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 130x2000-10S 406 x 120 1200 / 550 hydr. 1.700

10000 MEB 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 2x90x1900-8S 350 x 60 1200 / 550 hydr. 1.700
14000 MEB 2.000 12.000 DL 150 HP 70 ADR 2x100x2000-10S 400 x 80 1200 / 550 hydr. 1.900

Obieg wody czystej i nieczystości

Tłoczenie nieczystości 
Napełnianie komory nieczystości     
Tłoczenie wody czystej 
Napełnianie komory wody czystej  
Obieg powietrza przy zasysaniu        
Obieg powietrza przy tłoczeniu

Filtr powietrza

Zawory  podciśnienia

Zawory ciśnieniowe

Pompa DL150

Filtr wody

System przelewowy 
do wody

Pompa wysokociśnieniowa z silnikiem hydraulicznym

Przegroda umieszczona tak, by komora wody 
czystej miała pojemność 1500 l

Wozy Hydro-Vacuum  są dwustronnie ocynkowane, a ich budowa opiera się na standardowej konstrukcji wozów 
asenizacyjnych Modulo2. 

Zbiornik z przegrodą, oddzielającą czystą wodę od osadów, spoczywa na przyspawanej (wzdłużnie i poprzecznie) 
kołysce, na której koncentrują się naprężenia trakcyjne. 

Resorowany poprzecznie dyszel zwiększa komfort jazdy. Modele 10000MEB i 14000MEB są wyposażone w wózek 
jezdny JOSKIN Roll-Over z resorami parabolicznymi (1.350 mm), idealny do dłuższych przejazdów.

Dla klientów poszukujących sprzętu do intensywnego użytkowania JOSKIN ma ofertę przechylanych wozów czyszczą-
cych, wyposażonych w jeszcze wydajniejszą pompę wysokociśnieniową.


