
  

 

Муловсмоктувальна машина МВМ-28 на шасі FORD 1833 

 

 
 
 
 

Муловсмоктувальна машина МВМ -28 призначена 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 всмоктуючої 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 пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається 

звуковий сигнал).  

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском. 

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 герметизцію 

цистерни. 

ТЕХНІЧНІ ХРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ: 

Параметр Показник  Од.виміру 

Об'єм цистерни 6 м.куб 

Насос високого тиску Pratissoli Італія  

Продуктивність насосу,не 
менше 

620 м.куб/год 



  

 

Максимальне розрідження 
створюване вакуумним 
насосом 

0,08 Мпа 

Швидкість наповнення 
цистерни 

6-8 хв 

Рекомендоване шасі FORD 1833  

 

 
 
 



  

 

Товщина металу бочки 5мм 

Товщина донишка бочки не менше 5мм 

Всередині цистерни  на дно встановлено жолоб з нержавіючої сталі 2мм. для 

полегшення вивантаження мулу. 

Робочий сектор стріли , не більше 300 градусів. 

Глибина всмоктування не менше 6 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення 

глибини всмоктування до 16 метрів  застосовується метод барботажу (спеціальний 

мундштук). 

Відкривне заднє дно , для вигрузки ілових мас, гідравлічне .  

Для вигрузки , кут підйому цистерни ,не менше 45 град. 

Завдяки комплектних металевих подовжувачів стріли (2,5м -1шт та 1,25м-2шт) є 

можливість розмиву  злежавшихся ілових відкладень , для більш ефективного 

чищення ям, колодців. 

Є можливість зливу ілової води через стрілу з метою полегшеного транспортування 

ілових мас до місця вигрузки. 

Рукав для Ілососу DN100 , L-8м. 

Подовжувачі для ілососу металеві 2,5м-1шт   1,25м-2шт. 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ: 

 

 



  

 

 
 

Колісна формула 4х2 

Технічна допустима загальна маса автомобіля, 

кг. 

18000 

Габарити,мм (довжина/ширина/висота) 8565/2489/3320 

розподіл повної маси на передню вісь, кг 7100 

розподіл повної маси на задню вісь,кг 11500 

ABS/АSP ABS/АSP 

Тип підвіски, передня/задня  багатолистові ресори 

Зовнішній габаритний радіус повороту, м 8,4 

КПП ZF 9S 1310 

Тип ККП механічна 

Кількість передач КПП  9 

Розмір шин 12 R22,5 

Двигун Ford-Ecotorq 

Двигун виконання EURO-5 

Тип двигуна Дизельний 

Кількість циліндрів 6 

Робочий об’єм, см3 9000 

Потужність двигуна, кВт (л.с.) 330 

Паливний бак, л  300 

Акумулятор, В/Ачас 2 шт х 12В/225 

Генератор, В/А 4/80 

Кабіна денна, 3х місна, кондиціонер, 

сидіння водія на пневматичній 

підвісці з підігрівом і 

поперековим упором 

Додаткове обладнання електрорегулювання та підігрів 

дзеркал, тахограф цифровий, 

круїз-контроль, ключ 

запалювання з імобилайзером 

 
 
 



  

 

 

 


