
 

 

Комерційна пропозиція 

Мулососна машина KOB-7 на шасі FOTON DAIMLER (4х2) 
 

 

 

 

 
Модель KOB-7 від компанії КИЇВ-СПЕЦТЕХ - це насосна спецтехніка для 

відкачування мулу і нечистот, іншими словами, мулососна машина. Насосний 

автомобіль  KOB-7 обладнаний на  платформі Foton Daimler і призначений для 

чищення колодязів вакуумним методом, викачування мулу з каналізаційної та 

зливової системи і транспортуванні відкачаного вмісту до місця  зливу. 

KOB-7 комплектується цистерною, вакуумним насосом з електроприводом, 

сучасної гідравлікою і пневматичними механізмами, має надійну електросистему 

і велику кількість додаткових опцій.  

Управління роботою всмоктувальної стріли проводиться дистанційно за 

допомогою пульта. Метод вивантаження мулу – автоматичний, шляхом 

перекидання цистерни. 



 

 

 
Особливості мулососної машини KOB-7  

• широка область застосування; 

• економічний двигун; 

• безпека від німецьких експертів WABCO; 

• комплектується імпортним двигуном, коробкою перемикання передач і іншими 

компонентами зарубіжного виробництва; 

• високий стандарт екологічної чистоти; 

• відмінний ККД при очисних роботах; 

• простота використання; 

• надійність насосного агрегату; 

• можливість використання в будь-який час року; 

• кабіна обладнана кондиціонером і спальником; 

• мале споживання пального! 
 

 
 

Характеристики Показники Одиниці 

вимірювання 

Об'єм цистерни 7,5 м3 

Глибина всмоктування 9000 мм 

Продуктивність вакуумного насосу 620 м3/год 

Резервуар для води так - 

Швидкість спорожнення цистерни 5 хв 



 

 

Тиск 0,08 МПа 

Гідросистема BOSСH-

Rexroth 

 

 

Технічні характеристики шасі: 
 

Характеристика Показники Одиниці 

вимірювання 

Шасі BJ5089  

Колісна формула 4х2.  

Двигун Двигун:Cummins ISD6.7-210 к.с,  

дизельний з турбіною, з проміжним 

охолодженням повітря, рядний 

 

Кількість циліндрів 6  

Гранично допустима 

робоча температура 

двигуна 

107-110 0С 

Очистка повітря для 

всмоктування в 

двигун 

має два етапи очистки.  

Паливний бак 80 л 

Коробка змінних 

передач 

Eaton-Fast 

механічна 

 

Кількість передач 6+ 1  передача заднього ходу  

Передаточне число 

головної передачі 

ведучого моста 

4,875  

Передня підвіска багато-листова ресорна  

Задня підвіска Поздовжня багато-листова ресорна зі 

стабілізатором поперечної стійкості , 

має два амортизатора, має систему 

блокування ASR. 

 

Ходові показники:   



 

 

Дорожній просвіт 

(кліренс) 

220 мм 

Кабіна S-2200 на 3 місця, кондиціонер, круїз-

контроль, камера заднього виду 

безкапотного типу,  

з шумоізоляцією 

 

 
 

Рульовий механізм має гаситель коливання, а рульова 

колона регульована 

 

Гальмівна система Wabco  

ASR, AВS та системою гірського 

гальма від відпрацьованих газів. 

 

Шини 10.00R20  

Максимальна 

швидкість 

105 км/год 

Габарити ТЗ 7450×2400×3250 мм 

 

Задні мости 

STEYR з одинарним редуктором, Пч 6.5,  

Рама ТЗ 861х250х75х7+4 мм 

Власна вага ТЗ: 8000  кг 

Вантажопідйомність 13 500 кг 

Повна маса ТЗ 21 500 кг 

Витрати ДП 

 

23  л/100км 



 

 

ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ 
 

 

 

     
 

           



 

 

 


