
 

 

Комерційна пропозиція 
Вакуумна машина SPEC-12 на шасі MERCEDES-BENZ 

 

 
 
 

Вакуумна машина SPEC-12 призначена для вакуумного очищення вигрібних ям і 
транспортування фекальних рідин до місця утилізації. 

Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, звільнення цистерни 
самопливно або тиском повітря від вакуумного насоса. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                               Технічні характеристики обладнання : 
Найменування показника Значення Од.вимірю-

вання 

Найменування шасі MERCEDES-BENZ  

 Тип приводу робочих органів  
(вакуумний насос) 

Механічний 
 

Характеристика насоса: 

 *Продуктивність вакуумного насоса 240 

360 

720 

980 

м³/год 

  - розрідження, не менше 0,085 МПа 

Маса спецобладнання, не більше 3020 кг 

Розподіл навантаження на дорогу, не 
більше 
-через передню вісь 
-через задню вісь 

 
 

7500 
13000 

 
 

кг 
кг 

 Ємність технологічна, цистерни  12 м³ 

Кількість обслуговуючого персоналу 2 чол. 

Час наповнення цистерни 7-10 хв. 

Швидкість спорожнення цистерни 

самопливом, не менше 
35 

м³/год 

*Максимальна глибина всмоктування від 4,5 до 17 м 

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

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

17 метрів  застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук). 

*Продуктивність вакуумного насосу від 240 до 980 м³/год 

 



 

 

  
 

До складу спецобладнання входять: 

 цистерна; 

 вакуумний насос з приводом; 

 сигнально-запобіжний пристрій; 

 трубопроводи вакуум-нагнітальної системи з краном; 

 приймальний люк зі всмоктувальним шлангом; 

 майданчики для обслуговування; 

 електрообладнання. 
Вакуумна система призначена для створення розрідження в цистерні при наповненні її 

відходами і тиску при їх зливі. 

 

Вакуумна система включає: 

 4-х ходовий кран; 

 вакуумний насос; 

 систему трубопроводів. 



 

 

 
     На лінії всмоктування встановлений поплавцевий клапан, який монтується на кришці 

сигнально запобіжного пристрою і перекриває всмоктуючу лінію при наповненні цистерни, 

тим самим унеможливлює попадання відходів в насос. Окрім цього на лінії всмоктування 

встановлений бачок проміжний, який призначений для збору конденсату, що утворюється 

під час заповнення цистерни відходами у всмоктуючій лінії.  

У нагнітальній лінії насоса встановлений глушник, для зниження шуму при виході повітря з 

насоса. 

Схема вакуумного насоса: 

 

 

Схема вакуумної системи: 

 

 



 

 

 



 

 

Технічні характеристики шасі: 

 

Параметр Значення 
Одиниці 

вимірювання 

Базове шасі MERCEDES-BENZ кг 

Вантажопідйомність 23 523 кг 

Повна маса 33 000 к.с 

Потужність 408  

Колісна формула 6х4  

Кількість осей 3  

КПП G 240-16 / 11,7-0,69 мм 

Колісна база 3300  

Модель двигуна V6, LA  

Кабіна М  

Гальма -  (спереду / ззаду) дискові  

Блокування диференціала +  

Центральний замок +  

Круїз-контроль +  

Кондиціонер +  

Тахограф +  

Електросклопідйомники +  

 
 



 

 

 

 
 
 
 


