
 

 

 

Комерційна  пропозиція 
Вакуумна машина  CPEC-4 на шасі HYUNDAI ЕХ8 

 

 
Вакуумна машина CPEC-4 на шасі  HYUNDAI  ЕХ8 призначена для вакуумного 

очищення вигрібних ям і транспортування фекальних рідин до місця утилізації. 

 Спеціальне устаткування складається з цистерни, вакуумного насоса з приводом, 

сигнально-запобіжного пристрою, приймального лючка зі всмоктуючим шлангом, кранів 

управління з трубопроводом і додаткового електроустаткування.  

Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, звільнення цистерни 

самопливно або тиском повітря від вакуумного насоса. 



 

 

 
До складу спецобладнання входять: 

 цистерна, 

 вакуумний насос з приводом, 

 сигнально-запобіжний пристрій, 

 трубопроводи вакуум-нагнітальної системи з краном, 

 приймальний люк зі всмоктує шлангом, 

 майданчики для обслуговування, 

 електрообладнання. 
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. 
Для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна. 
Для зручності роботи в темний час доби робоче місце оператора висвітлюється 
спеціальної фарою. 
Високоякісне фарбування всіх вузлів і деталей до збірки в поєднанні із суцільним 
зварювальним швами запобігає утворенню вогнищ корозії і забезпечує надійність і 
довговічність металоконструкцій. 



 

 

Характеристики обладнання: 
 

Параметр 
Одиниці 

вимірювання 
Значення 

Базове шасі HYUNDAI  ЕХ8  

Місткість цистерни 4 м3 

* Глибина очисної ями від 4,5 до 17 м м 

*Продуктивність вакуумного насосу 

240 
360 
720 
980 

куб.м / год 

Максимальне розрідження в 
цистерні 

МПа 0,08 

Час наповнення цистерни 5-7 хв 

Країна виробник асенізаційного 
обладнання 

Україна  

*Примітка: Максимальна глибина всмоктування  -  відстань по вертикалі від   пробно-

спускного крана  до рівня забираючих відходів. Для збільшення глибини всмоктування до 

17 метрів  застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук). 

*Продуктивність вакуумного насосу від 240 до 920 м3/год 
 

Технічні характеристики  HYUNDAI  ЕХ8  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колісна база  4  200  

Довжина шасі 7 370 

Ширина (по кабіні) 2 280 

Висота 2 285 

Кліренс  мінімальний 220 

Радіус розвороту мінімальний 8.2 

ВАГА (кг)  

Споряджена вага шасі автомобіля 2 825 

Повна маса автомобіля  8  200 (9 700) 

Навантаження на передню вісь 3 100 

Навантаження  на задню  вісь 6 600  

ДВИГУН   

Двигун  D4GA17, Euro5, об’єм, см3  3  933   

Maкс. потужність к.с./об  170 

Maкс. крут. момент кг.м/об 62 / 1200 

Тип двигуна 

дизельний з 

турбокомпресором  

Кількість циліндрів 4,  рядне 

Паливна система Common rail 

Паливний бак, л 

Витрати палива (змішаний цикл), л/км 

100 

18/100 

ТРАНСМІСІЯ  T0 60S5 5 передній /1 задня 



 

 

  

 

 

Передавальні числа   

 1- передача 5.810 

 2- передача 3.281 

3- передача 1.787 

4- передача 1.000 

5- передача 0.705 

Задня 5.294 

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА  

Робоча Гідр. з вакуум підсилювачем 

Стоянкова Барабана  на карданний вал 

Додаткова Газодинамічна  

Передні/ Задні гальма Барабанні 

Шини передні/задні 7.5 R17,5 14PR ;  безкамерні 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

Акумулятори 2 х MF 12V-

90A 

Генератор 24V-50A 

Стартер 24V 5KW 



 

 

 


