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VACUUM/CESSPIT EMPTIER TRAILER
RÖMORK TİP VİDANJÖR

PRODUCT CODE: AKN-VCT
ÜRÜN KODU: AKN-VCT

Vacuum/Cesspit emptier semi trailer is used for removing and 
transporting sand, stones, bottles, cans, grease, sludge and other 
debris from sanitary sewer and/or drain lines or industrial 
applications, by strong suction action which is created by a 
vacuum pump. Enough breakwaters are located in tank as 
connected by bolts. Tank is connected with bearing elements to 
over sub chassis by suitable slope. Tail gate is connected to tank by 
top hinges and it opens to up by hydraulic cylinder and hydraulic 
hand pump. Chassis and axles are produced referring to highway 
and TSE norms. Jack arms are worked parallely, double speed, 
wide wedge, telescopic, static has 50 ton- dynamic 25 ton 
capacity.

Römork Tip Vidanjörler, vakum pompası tarafından tank içerisinde 
oluşturulan güçlü emiş kuvveti ile kanalizasyon, drenaj hatları veya 
endüstriyel uygulamalardan kum, çamur, yağ gibi atıkların çekilmesi 
ve taşınması için kullanılır. Vakum, temelde bir vakum pompası ve 
tanktan meydana gelse de, tankın arka kapağına veya üstüne monte 
edilmiş emiş bomu ya da makaraları gibi hidrolik ve pnömatik 
bileşenler ekleyerek operatör için kullanım kolaylığı oluşturmak 
mümkündür. Tank içerisinde cıvatalarla birbirine bağlanmış yeterli 
sayıda dalgakıran bulunur. Tank, taşıyıcı beşikler ile alt şaseye, kolay 
boşaltmaya uygun eğimle bağlanır. Treyler ve akslar karayolu ve TSE 
normlarına göre üretilmektedir. Statik 50 ton - dinamik 25 ton 
kapasitelidir.

Technical Details
Tank Structure up to 20.000 lt 
Vacuum Pump Type Rotary Vane, Blower, Centrifuge Fan or Liquid Ring
Vacuum Capacity up to 17.000 m³/h free air 
Filtration ATEX, steel or cartridge bags for dry suction
Pump Drive PTO, auxiliary engine, electric motor or hydraulic
Operation Control panel, automation,
 radio remote control, touchscreen
Storage Reel Optional - hydraulic driven - 24m hose capacity
Sound Isolating Optional - isolated pump cabin

Tekn�k Özell�kler
Tank Kapas�tes� 20.000 lt' ye kadar
Vakum Pompası T�p� F�ber Bıçaklı, Blower,
 Endüstr�yel Fan ya da Sıvı Halkalı
Vakum Kapas�tes� 17.000 m³/sa' e kadar (serbest hava) 
F�ltreleme ATEX, çel�k ya da kuru em�şe uygun
 f�ltre torbası (kartuş)
Pompa Tahr�ğ� PTO, har�c� motor,
 elektr�k motor ya da h�drol�k olarak
Kontrol Kontrol panel�, otomasyon,
 uzaktan kumanda, dokunmat�k ekran
Hortum Saklama Tamburu Ops�yonel - H�drol�k kontrollü -
 24 m hortum kapas�tel�
Ses İzolasyonu Ops�yonel - �zolasyonlu pompa kab�n�


