
 

 

Комерційна пропозиція 

Вакумна машина  CPEC-10 на шасі FORD CARGO  

 

   
 

Вакуумна машина CPEC-10  призначена для вакуумного очищення вигрібних ям і 

транспортування фекальних рідин до місця утилізації. 

Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, звільнення цистерни самопливно або 

тиском повітря від вакуумного насоса. 

 

Найменування показника Значення Од.вимірю-вання 

 Модель і найменування шасі FORD CARGO 3542 

 

 

 Тип привода робочих органів  

(вакуумний насос) 
Механічний 

 

Характеристика насоса: 

  - продуктивність 

не менше 

 

620±12 

м³/год 

  - розрідження, не менше 0,085 

 

МПа 

 Ємність технологічна, цистерни  10 

 

м³ 



 

 

Кількість обслуговуючого персоналу 2 чол. 

Час наповнення цистерни 7-10 хв. 

Максимальна глибина всмоктування, 

не менше 

4,5 м. 

   
Примітка: * Максимальна глибина всмоктування  -  відстань по вертикалі від   пробно-спускного 

крана  до рівня забираючих відходів. 

 

До складу спецобладнання входять: 

 цистерна; 



 

 

 вакуумний насос з приводом; 

 сигнально-запобіжний пристрій; 

 трубопроводи вакуум-нагнітальної системи з краном; 

 приймальний люк зі всмоктувальним шлангом; 

 майданчики для обслуговування; 

 електрообладнання. 

Вакуумна система призначена для створення розрідження в цистерні при наповненні її відходами і 

тиску при їх зливі. 

Вакуумна система включає: 

 4-х ходовий кран; 

 вакуумний насос; 

 систему трубопроводів. 

     На лінії всмоктування встановлений поплавцевий клапан, який монтується на кришці сигнально 

запобіжного пристрою і перекриває всмоктуючу лінію при наповненні цистерни, тим самим 

унеможливлює попадання відходів в насос.  

Окрім цього на лінії всмоктування встановлений бачок проміжний, який призначений для збору 

конденсату, що утворюється під час заповнення цистерни відходами у всмоктуючій лінії. 

 У нагнітальній лінії насоса встановлений глушник, для зниження шуму при виході повітря з насоса.  

Схема вакуумного насоса:  

 



 

 

 

 



 

 

Схема вакуумної системи 

 

 

 
 

 

 

Технічні характеристики шасі: 

 

 



 

 

 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. 

 Колісна формула 6x4 

Екологічний клас Euro 5 

Тип кабіни Денна кабіна 

Колісна база (мм) 3800 

Двигун   

Тип Ecotorq 12.7 liters 

Обсяг 12740 

Діаметр і хід поршня 130 мм x 160 мм 

Потужність 420 PS (308,9 kW) / 1800 rpm 

Момент 2150 Nm / 1000-1300rpm 

Коефіцієнт стиснення 17 +/- 0,5: 1 

Кількість масла 50 л 

Кількість антифризу 37 л (57 л з інтардером) 

Трансмісія   

Зчеплення однодисковое 430мм 

МКПП / Передаточне число (1-16) ZF 16S 2230 (13,805-0,836) 

АКПП / Передаточне число (1-12) ZF 12 TX 2210 (16,688-1) 

Steering Hema ZF 8098 Servocom  

Шасі  

Товщина рами (мм)  10 мм з Підсилювачем 

Міцність шасі [MПa] 500 MПa 

Підвіска (передня / задня) 
90 мм Параболічна ресора / 100 мм Параболічна 

тандемна підвіска 

Передавальне число ГП  4,08 / 3,57 

Шини (передні / задні) 315/80 R 22,5 

Диски Сталеві 22,5 x 9  

Гальмівна система   

Гальма (перед / Зад) (Ø.мм x мм) 410 X 200, Z-Cam Brake System 

Тип 
Пневматичні Двоконтурні - блок підготовки 

повітря з вбудованим осушувачем і підігрівом 

Потужність моторного гальма max 340kW (на двигуні) 

Потужність інтардером  max. 600kW / continuous 160kW 

Електрика   

Акумулятор 24V, 2x12V 180 Ah 

Генератор / Стартер 130 A / 6.5 kW 

Ємності  

Паливний бак 315 л Сталевий 



 

 

 


