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Комерційна пропозиція 

Мулососна машина МВМ-30 на шасі FORD CARGO 3542 

 

 
 

Мулососні машини призначені для профілактичного санітарного 

очищення колодязів, зливових та каналізаційних мереж та відстійників від 

мулу, грунтових наносів та інших забруднень та їх транспортування до місця 

розвантаження. 

Мулососна машина МВМ-30 оснащена: цистерною, приводним 

насосом, гідравлічною, електричною та пневматичною системами, 

всмоктуючою стрілою, а також додатковим спецобладнанням.  

Управління здійснюється віддалено, а вивантаження проводиться 

шляхом перекидання цистерни. 
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МАШИНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ: 

 Механізованої очистки колодязів, міської каналізаційної та зливової 

мережі від мулу і транспортування його до місця вивантаження.  

 Також можуть застосовуватися для очищення колодязів і відстійників 

очисних споруд промислових організацій, і для забору, транспортування 

і вивантаження рідких неагресивних і невибухонебезпечних відходів. 

 

Технічні характеристики мулососної машини МВМ – 30 

 
Параметр Одиниці 

вимірювання 

Значення 

Колісна формула - 6x4 

Екологічний клас - Euro 5 

Тип кабіни - Денна кабіна 

Колісна база мм 3800 

Двигун - Ecotorq 

Об’єм двигуна   12 740 

Діаметр і хід поршня мм 130 x 160 

Потужність kW 308,9 

Крутний момент Nm 2150 

Коефіцієнт стиснення   17 +/- 0,5: 1 

Кількість масла  л 50 

Кількість антифризу л 37 

Зчеплення мм 430, однодискове 

Товщина рами мм 10 з підсилювачем 
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Міцність шасі MПa 500 

Підвіска (передня / задня) мм 90 

Параболічна ресора мм 100 

Передавальне число ГП  - 4,08 / 3,57 

Шини (передні / задні) - 315/80 R 22,5 

Диски - 22,5 x 9  

Гальма(передні / задні) мм 410 X 200, Z-Cam Brake System 

Потужність моторного 

гальма 

kW 340(на двигуні) 

Паливний бак л 315 

 
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; 
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