
 

 

  Комерційна пропозиція 

Мулососна машина SPEC - 14 на шасі FORD CARGO 3542 

 

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. 

 

 

наведене зображення носить інформативний характер, та може відрізнятися від запропонованого  техніки   в комерційній пропозиції. 

 
 



 

 

 

 Пропонуємо Вашій увазі: Мулососна машина SPEC - 14 на шасі FORD 

CARGO 3542           

         Муловсмоктувальний автомобіль  на шасі FORD-3542 (6х4) призначений для 

вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його 

транспортування до місця вивантаження.  

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.  
Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни  
               

Основні характеристики обладнання  

 

Назва характеристики Опис 

Об'єм цистерни 14 м.куб 

Продуктивність насосу,не менше 620 м.куб/год 

Максимальне розрідження створюване 

вакуумним насосом 

0,085 Мпа 

Швидкість наповнення цистерни 7-10 хв. 

Глибина всмоктування   8 м 

Глибина всмоктування щонайменше 8 метрів від приймального люка. Для збільшення 

глибини всмоктування до 16 метрів застосовують метод барботажу (спеціальний 

мундштук). 

 

 

 

 



 

 

Фото 

 

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. Вивантаження мулу проводиться 

перекиданням цистерни.  

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом 
створення в цистерні  
розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни 

сигнально-запобіжний  

 

     Ford 3542 з колісною формулою 6х4, використовується для перевезення різного 

виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна,з гарною 

шумоізоляцією, сидіння водія з підігрівом на пневмопідвісці. Гальма пневматичні 

двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом. 

       Кабіна водія низька, тому відсутнє спальне місце. На автомобіль 

встановлений  дизельний двигун Ecotorq, з робочим об′ємом 12,7 л.,потужністю - 

420 к.с. (308,9 кВт) / 1 800 об / хв. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основні характеристики шасі 

 

Назва характеристики Опис 

Колісна формулв 6x4 

Екологічний клас Euro 5 

Тип кабіни Денна кабіна 

Колісна база  3800 мм 

Двигун Ecotorq 

Обєм двигуна 12 740 

Діаметр і хід поршня 130 x 160 мм 

Потужність 308,9 kW 

Крутний момент 2150 Nm 

Коефіцієнт стиснення 17 +/- 0,5: 1 

Кількість масла 50 л 

Кількість антифризу 37 л 

Зчеплення 430,однодискове мм 

Шини (передні / задні) 315/80 R 22,5 

Диски 22,5 x 9 

Паливний бак 315 л 

 

Переваги: 

• управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульту; 



 

 

• стріла з всмоктувальним трубопроводом повертається навколо своєї 

осі на 270°,піднімається на 55°, опускається від горизонталі на 15° і 

фіксується від довільного повороту; 

• забезпечує 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вдячні Вам за увагу  

 З повагою, 

 ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 

 Е-mail: tovkst@gmail.com 

mailto:tovkst@gmail.com


 

 

 


