
 

 

Вакуумна машина  SPEC-10 на шасі МАЗ-5340 
 

Комерційна пропозиція 
 

 
 
 
 

Вакуумна машина  SPEC-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. 
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Технічні характеристики 

 

Найменування показника Значення Од.вимірю-

вання 

 Модель і найменування шасі МАЗ – 5340  

 Тип привода робочих органів  

(вакуумний насос) 
Механічний 

 

Характеристика насоса: 

  - продуктивність 

не менше 

 

620±12 

м³/год 

  - розрідження, не менше 0,085 МПа 

Маса спецобладнання, не більше 3020 кг 

 Ємність технологічна, цистерни  10 м³ 

Кількість обслуговуючого персоналу 2 чол. 

Час наповнення цистерни 7-10 хв. 

Швидкість спорожнення цистерни 

самопливом, не менше 
35 

м³/год 

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 МАЗ-5340 
 

 

Параметр                      Значення 
Одиниці 

вимірювання 

Базове шасі МАЗ-5340  

Двигун ЯМЗ-6563.10  

База автомобіля 4000 мм 

Об'єм паливного бака 300 л 

Розподіл навантаження   

На переднюю вісь 7500 кг 

На задній міст, 11 500 кг 

Потужність двигуна 169 (230) кВт (к.с.) 

Вантажопідйомність 11 600 кг 

Споряджена маса автомобіля 7 250  

Шини 315/80R22.5  

Технічно допустима повна маса автомобіля 19 000 кг 



 

 

                                             Детальні світлини 

 

 

 



 

 

Наші клієнти 

 

 
 

 


