
Układ do czyszczenia zbiorników podziemnych

Diamo Combi z odzyskiem wody

Układ do czyszczenia ścian tuneli

DYNA Combi

Power Pack 
czyni urządzenie DYNA Combi wyjątkowym

•  Praca w systemie odzysku wody
•  Power Pack oraz system bocznych 

zbiorników wodnych zapobiegają 
przeładowywaniu poszczególnych 
osi (równomierne rozłożenie mas)

•  Duża pojemność zbiorników na 
krótkim rozstawie osi

•  Specjalna konstrukcja zbiornika 
wody roboczej chroni czystą wodę 
przez zabrudzeniem podczas pracy 
pompy próżniowej (Patent DKAG)

•  System odzysku wody DYNA, oraz 
najwyższe parametry pracy zna-
cząco podnoszą wydajność robót 
i skracają czas pracy

•  Zamontowany z tyłu wysięgnik 
ssawny w każdej chwili gotów do 
pracy bez zbędnych przygotowań

•  Hydraulicznie wysuwany o 8 m. 
wąż ssawny z kasety na górze 
zbiornika

 •  Mała wysokość pojazdu zapewnia 
wielką uniwersalność – tylko 3.5 m 
wysokości całkowitej

•  Bardzo cicha praca zapewnia kom-
fort obsługi i znacząco ogranicza 
poziom uciążliwego hałasu w oto-
czeniu

•  Praca w strefach niebezpiecznych 
dzięki opcjonalnemu zastosowaniu 
certyfikatu ADR

•  Pompy ciśnieniowe o wydajności 
od 100 dm³/min do 500 dm³/min – 
max. 300 bar (przemiennik ciśnie-
nia HPT)

• Pompy próżniowe z płaszczem 
wodnym o wydajności od 950 m³/h 
do 4‘000 m³/h przy 90% próżni

• Napęd hydrostatyczny
• Najniższa na rynku masa własna:  

Pojazdy 3 osiowe 16.4 t
Pojazdy 4 osiowe 18.0 t
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DYNA Combi

Obrotowa ściana grodziowa
•	 Zapewnia	łatwy	podział	zbiornika,	oraz	możliwość	
ssania	i	transportu	materiałów	szkodliwych	dla	sy-
stemu	odzysku	wody

Bęben węża ssawnego
z	napędem 

hydraulicznym

Boczne zbiorniki wodne
•	 Idealny	rozkład	mas
•	 Niska	masa	własna
•	 Zastosowanie	bocznych	
zbiorników	wodnych	za-
pewnia	wyjątkowo	dużą	
ogólną	pojemność	DYNA	
Combi

•	 Osobne	zbiorniki	wody	
czystej	nie	są	narażone	
na	zabrudzenie	podczas	
pracy	w	systemie	odzysku

Teleskopowy wysięgnik ssawny: 
pojedynczy/podwójny teleskop
•	 Z	kasetą	węża	ssawnego
•	 Zasięg	4,1	m,	oraz	pełne	hydrauliczne	sterowanie
•	 Maksymalna	wysokość	pojazdu	tylko	3.5	m

Ciśnieniowe bębny robocze
•	 Bęben	D32	na	max.	210	m	węża	DN32
•	 Bęben	D19	na	max.	120	m	węża	DN19
•	 Hydrauliczny	teleskopowy	wysięgnik	węża	ciśnienio-
wego	zapewniający	duży	zasięg	pracy	węża	także 
ponad	ogrodzeniami	i	innymi	przeszkodami

System odzysku wody
•	 Ciągła	praca	bez	tan-
kowania	czystej	wody	
w	silnie	zabrudzonych	
kanałach

•	 Proste	i	szybkie	czysz-
czenie	filtra	recyklingu

Belka polewaczki z przodu pojazdu
•	 Z	przesuwem	bocznym	i	regulacją	wysokości
•	 Belka	typu	V	z	możliwością	przestawiania	każdej	
części	osobno

Zdalne sterowanie
•	 System	CAN-Bus	
•	 Powiadamianie	LED
•	 Jednofunkcyjne	prze-
łączniki	do	poszczegól-
nych	zadań

•	 Wyświetlacz	LCD

Power Pack (Patent) 
Wszystko w jednym! 
•		Bardzo	przyjazne	i	proste	
w	obsłudze	bieżącej	pod-
zespoły,	dzięki	niezwykle	
łatwemu	i	szybkiemu	
dostępowi

Boczne skrzynie ładunkowe
•	Z	dużą	ilością	miejsca	na	węże,	dysze	robocze,	narzędzia	
itp.	(na	życzenie	z	systemem	szufladowym)



DMC 16 ton Układ do czyszczenia zbiorników podziemnych

DMC 18 ton z odzyskiem wody Diamo Combi z odzyskiem wody

DMC 26 ton z odzyskiem wody Samochód ssący z 80 m wężem ssawnym na bębnie

DMC 32 tony z odzyskiem wody i ADR Układ do czyszczenia ścian tuneli
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