
 

 

Комерційна пропозиція 

Муловсмоктувальна машина  SPEC - 4,5 на шасі МАЗ-4381N2 

 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

       ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, 

комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо Вам 

професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним 

технічним параметрам. 

 

 

Пропонуємо Вашій увазі: Муловсмоктувальну машину SPEC – 4,5 на шасі 

МАЗ 4381 

Муловсмоктувальна машина  призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і 

каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження. 

Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни. 



 

 

До складу спеціального обладнання входять: 

• цистерна,  

• вакуумний насос з приводом,  

• всмоктуюча стріла, гідравлічна, 

• пневматична та електрична системи і додаткове обладнання. 

Управління всмоктуючою стрілою ведеться з дистанційного пульта управління 

 

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні 

розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний 

пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).  

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском. 

Переваги:  

• можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульту, 

що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або 

відстійників через можливі перешкоди; 

• вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;  

• всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що 

забезпечує довговічну і надійну роботу;  

• для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна; 

• спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію 

цистерни. 

ТЕХНІЧНІ ХРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ: 

Характеристики Значення 

Об'єм цистерни, м.куб 4 

Продуктивність насосу, м.куб/г 620 

Рекомендоване шасі МАЗ 4381N2 

Швидкість наповнення цистерни, хв 5-7 



 

 

Максимальне розрідження створене 

насосом, Мпа 
0,08 

Маса устаткування, кг 4300 

Глибина всмоктування, м 8 

                                                         
                                                             ФОТО 

 

 



 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ МАЗ-4381N2  : 
 

Параметр Одиниці 

вимірювання 

Значення 

Модель - МАЗ 4381 N2 

Колісна формула - 4х2 

Повна маса автомобіля кг 12 000 

Розподіл технічно допустимої загальної 

маси автомобіля 

(спорядженого) 

  

-на передню вісь кг 3600 

- на задній міст кг 2400 

Повна маса автомобіля в спорядженому 

стані 
кг 8000 

Технічно допустима вантажопідйомність кг 6000 

Модель двигуна - 
ММЗ-Д245.35Е5 (з 

системою SCR) 

Потужність двигуна,  - 125(170) кВт (к.с) 

Максимальний крутний момент - 670 Нм (кг см) 

Коробка передач - FAST GEAR 6J70T 

Внутрішні розміри платформи -  

Довжина мм 6240 

Ширина мм 2480 

Розмір шин - 9,00R20 

 

 
Вдячні Вам за увагу  

 З повагою, 

 ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 

 Е-mail: tovkst@gmail.com 

mailto:tovkst@gmail.com


 

 

 

 


