
 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Мулососна машина МВМ-30 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 

 

Технічні характеристики обладнання: 

 

Об'єм цистерни, м.куб 14 

Продуктивність насосу, м.куб/г 620 

Швидкість наповнення цистерни, хв 
7-10 

 

Швидкість спустошення цистерни самопливом, м3/год 35 



 

 

 

 
 

 

 

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 

Кут підйому цистерни, град, не менше 35 

Макс. глибина всмоктування, м 4 

Макс. розрідження створюване вакуумним насосом, Мпа 0,08 



 

 

пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).  

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском. 

 

 

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 

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:  

 можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульту, що дає 

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 герметизацію цистерни 

 

1. Машина нова, що не була у використанні, виробництва –  не раніше 2021 року. 

2. Двигун – дизельний. 

3. Коробка передач – механічна. 

4. Колісна формула – 6*4. 

5. Довжина автомобіля – не більше 9м. 



 

 

6. Тип кабіни безкапотна. 

7. Місткість цистерни –  12 м3. 

8. Глибина всмоктування з використанням додаткової насадки-мундштука – до 10 м. 

9. Продуктивність вакуумного насоса, не менше м3 / год. – 720. 

10. Максимальне розрідження в цистерні, не менше МПа (атм.) – 0,08 (0,8). 

11. Час наповнення цистерни, хв. не більше 5-7. 

12. Вакуумний насос з повітряним охолодженням та автоматичною системою змащення  

13. Насос з регульованою інжекцією повітря для кращого охолодження. 

14. Наявність гідравлічного підйому цистерни мулососа для очистки від твердих 

відкладень. 

15. Вивантаження мулу шляхом відкривання задньої кришки цистерни. 

16. Кут підйому цистерни, град. - 60. 

17. Мановакуумметр для візуалізації працездатності обладнання. 

18. Водовказівне скло на цистерні. 

19. Запобіжний клапан з можливістю скидання надлишкового тиску і вакууму. 

20. Звукова сигналізація для повідомлення про наповнення цистерни. 

21. Лічильник мотогодин. 

22. Комплект всмоктуючих шлангів довжиною -  20 м. 

23. Наявність поворотної всмоктуючої стріли, управління стрілою з дистанційного 

пульта, радіус повороту 240 градусів 

24. Обладнаний проблисковим маячком. 

25. Додатковий насос. 

26. Бак для води для промивки цистерни. 

27. Датчик перегріву насосу. 

28. Додаткове охолодження насоса. 

 

Автомобіль та його комплектація відповідають вимогам діючих стандартів та 

відповідних нормативних документів в частині безпеки дорожнього руху, безпеки 

експлуатації, санітарно-гігієнічних норм та екологічної безпеки. Автомобіль є готовим до 

використання за призначенням. 

Гарантія на мулососне обладнання складає 12 місяців, на шасі – 24 місяці  з моменту 

передачі Замовнику.  

 


