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Disab
      PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 

                              TECHNOLOGIE PRÓŻNIOWE

MOBILNE SYSTEMY PRÓŻNIOWE DISAB 
Nasze mobilne systemy próżniowe umożliwiają pracę z wszel-
kiego rodzaju odpadami i spełniają wszystkie wymagania do-
tyczące transportu materiałów, niezależnie od tego, czy są 
mokre czy suche. Bez względu na konsystencję, każdy materiał 
mieszczący się w wężu o średnicy 200mm może być obsługi-
wany przez nasze ładowarki. Konstrukcja zapewnia wyjątkową 
użyteczność przy najwyższej wydajności przekraczającej 90% 
wydajności próżni i zapewnia do 200 kW mocy ssącej. Duża 
moc ssania umożliwia transport materiału na duże odległości, 
zarówno poziomo, jak i pionowo, przez węże i systemy rur. Wy-
dajność nowoczesnej pompy rotacyjnej do 10 000 m3/h w połą-
czeniu z unikalnym filtrem i ogólną konstrukcją zmniejszającą 
opór wewnętrzny, wszystko to składa się na wyjątkową wydaj-
ność ładowarek próżniowych DISAB.

MuLTIfuNkcjONALNE zASTOSOWANIE 
Ładowarki próżniowe DISAB zostały zaprojektowane i zbudowane 
tak, aby spełniały najwyższe wymagania rynku w najbardziej wy-
magających środowiskach przemysłowych. 

Nasze maszyny są w stanie obsługiwać wiele aplikacji w codzien-
nych wymaganiach różnych branż w zakresie zbierania, transportu 
i odzyskiwania materiałów. Nasze mobilne systemy próżniowe są 
dostępne z różnymi funkcjami, takimi jak: tylko ssanie / ssanie i tło-
czenie / ssanie i tłoczenie + transport ADR czy praca z ATEX. Istnieją 
również różne opcje rozładunku i wyboru pomiędzy oddzielnym 
napędem silnikowym lub napędem z silnika podwozia ciężarówki.

DWIE LINIE PRODukTÓW                                    
Oferujemy dwie różne linie produktów dla naszych mobilnych 
systemów próżniowych; odkurzacz DISAB Centurion™ zapew-
nia maksymalną elastyczność dzięki nieograniczonej liczbie do-
stępnych dodatków, natomiast odkurzacz DISAB Vacturion™ jest 
bardziej standardowym rozwiązaniem z dostępnymi ograniczo-
nymi dodatkami. Niezależnie od tego, czy wybierzesz DISAB Cen-
turion™ czy DISAB Vacturion™, zawsze oferujemy nasze certyfiko-
wane szkolenie „Learn to Earn”, dzięki któremu można nauczyć 
się, jak bezpiecznie i najbardziej wydajnie obsługiwać maszynę
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DISAB Futurion™ Q10 MultiFLEX        
Ta ładowarka próżniowa ma nowoczesną konstrukcję i łatwy 
w obsłudze system sterowania, w tym funkcję telematycznego 
systemu alarmowego. Posiada obniżony poziom hałasu, a jej 
konstrukcja zapewnia doskonałą dostępność usług. Posiada 
dużą elastyczność dla różnych zastosowań z wieloma dostępny-
mi dodatkami. Jest wyposażona w wysięgnik do kopania, DISAB 
MultiFLEX™, umożliwiający kopanie głęboko w ziemi. Okrągła 
konstrukcja zbiornika sprawia, że maszyna nadaje się do zasto-
sowań w warunkach mokrych i suchych i jest często stosowana 
w następujących branżach: sprzęt budowlany, architektura kra-
jobrazu, gospodarka komunalna itp.

DISAB Futurion™ Q20 MultiFLEX        
DISAB Futurion™ Q20 MultiFLEX został zaprojektowany tak, 
aby skutecznie radzić sobie z różnymi wyzwaniami – wzniesi 
się wysoko wzdłuż ściany domu lub wykopie  materiał głęboko 
pod ziemią. Ramię wężowe DISAB MultiFLEX™ może być uży-
wane do tych samych zastosowań, co inne ramiona wężowe 
DISAB, ale dzięki funkcji kopania obszar zastosowań jest jesz-
cze bardziej rozszerzony. Ramię wężowe z łatwością radzi sobie 
z materiałem mokrym, suchym, zbitym lub drobnoziarnistym, 
a funkcja podciśnienia skutecznie zasysa materiał przez wąż 10”.  

Waga i wymiary**
Masa całkowita (wraz z podwoziem) 23400 kg
Długość całkowita pojazdu 10700 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość (wraz z ramieniem bocznym) 3900 mm

** Bez pojemności filtra
** Wagi i wymiary są przybliżone i zależą od podwozia i wyposażenia jednostki

Waga i wymiary**
Masa całkowita (wraz z podwoziem) 25500 kg
Długość całkowita pojazdu 10700 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość (wraz z ramieniem bocznym) 3900 mm

** Bez pojemności filtra
** Wagi i wymiary są przybliżone i zależą od podwozia i wyposażenia jednostki

Specyfikacja
Pompa próżniowa 3-płatowa dmuchawa krzywkowa
Max próżnia, mbar 900
Max nadciśnienie, mbar Nie dotyczy

Wydajność m3/h 8500 / 11 000
Obroty (rpm) 2600 / 2000
Moc 210 / 280
Częstotliwość napięcia V/Hz Nie dotyczy

Pojemność zbiornika (m3)* 10 / 12
Całkowita objętość 12,7 / 14,7 m3

Napęd Z podwozia silnika

Materiał zbiornika Stal węglowa / Stal nierdzewna

Podnoszenie zbiornika
Przedni cylinder hydrauliczny, system 
podwójnego działania. Dennica jest 
podnoszona i ryglowana hydraulicznie.

Główny system system (m2) 70 nierdzewnych koszy z wkładem 
filtrów. Powierzchnia filtra to 26m2.

Bezpieczna powierzchnia filtra (m2) 50
Chłodzenie Powietrze
Ssanie TAK
Wydmuchiwanie TAK

Specyfikacja
Pompa próżniowa 3-płatowa dmuchawa krzywkowa
Max próżnia, mbar 900
Max nadciśnienie, mbar 1000

Wydajność m3/h 8500 / 11 000
Obroty (rpm) 2600 / 2000
Moc 210 / 280
Częstotliwość napięcia V/Hz Nie dotyczy

Pojemność zbiornika (m3)* 10 / 12
Całkowita objętość 12,7 / 14,7 m3

Napęd Z podwozia silnika

Materiał zbiornika Stal węglowa / Stal nierdzewna / Stal 
kwasoodporna

Podnoszenie zbiornika
Przedni cylinder hydrauliczny, system 
podwójnego działania. Dennica jest 
podnoszona i ryglowana hydraulicznie.

Główny system system (m2) 70 nierdzewnych koszy z wkładem 
filtrów. Powierzchnia filtra to 26m2.

Bezpieczna powierzchnia filtra (m2) 50
Chłodzenie Powietrze
Ssanie TAK
Wydmuchiwanie TAK
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DISAB Centurion™ LN20                        
Ta ładowarka próżniowa jest wyposażona w oddzielny silnik 
Diesla, który umożliwia jej pracę niezależnie od samochodu 
ciężarowego. Posiada funkcje ssania i wydmuchu oraz zapew-
nia dużą elastyczność w różnych zastosowaniach dzięki wielu 
dostępnym dodatkom. Okrągła konstrukcja zbiornika sprawia, 
że nadaje się on do pracy w suchych i mokrych warunkach i jest 
często używany w następujących branżach: cement, stal, papier 
i pulpa, energia itp.

DISAB Centurion™ LN30                        
Maszyna napędzana przez oddzielny silnik wysokoprężny, wy-
posażona w funkcje ssania wydmuchu i ADR.
Konstrukcja okrągłego zbiornika sprawia, że urządzenie nadaje 
się do pracy z materiałami mokrymi i suchymi oraz posiada dużą 
elastyczność dzięki dostępnym opcjom.
Zbiornik dostępny w rozmiarze 12m3. Rozładunek materiałów 
następuje przez przechylenie zbiornika lub przez dmuchawę. 
Klapa tylna jest sterowana i blokowana hydraulicznie.

Waga i wymiary**
Masa całkowita (wraz z podwoziem) 25300 kg
Długość całkowita pojazdu 11000 mm
Szerokość 2500 mm
Wysokość (wraz z ramieniem bocznym) 4000 mm

** Bez pojemności filtra
** Wagi i wymiary są przybliżone i zależą od podwozia i wyposażenia jednostki

Waga i wymiary**
Masa całkowita (wraz z podwoziem) 25500 kg
Długość całkowita pojazdu 11000 mm
Szerokość 2500 mm
Wysokość (wraz z ramieniem bocznym) 4000 mm

** Bez pojemności filtra
** Wagi i wymiary są przybliżone i zależą od podwozia i wyposażenia jednostki

Specyfikacja
Pompa próżniowa 3-płatowa dmuchawa krzywkowa
Max próżnia, mbar 950
Max nadciśnienie, mbar 1100

Wydajność m3/h 8100
Obroty (rpm) 2650
Moc 220
Częstotliwość napięcia V/Hz Nie dotyczy

Pojemność zbiornika (m3)* 10 / 12
Całkowita objętość 12,7 / 14,7 m3

Napęd Diesel

Materiał zbiornika Stal węglowa / Stal nierdzewna / Stal 
kwasoodporna

Podnoszenie zbiornika
Przedni cylinder hydrauliczny, system 
podwójnego działania. Dennica jest 
podnoszona i ryglowana hydraulicznie.

Główny system system (m2)
70 nierdzewnych / ocynkowanych 
koszy z wkładem filtrów. Powierzchnia 
filtra to 26m2.

Bezpieczna powierzchnia filtra (m2) 33
Chłodzenie Powietrze
Ssanie TAK
Wydmuchiwanie TAK

Specyfikacja
Pompa próżniowa 3-płatowa dmuchawa krzywkowa
Max próżnia, mbar 950
Max nadciśnienie, mbar 1100

Wydajność m3/h 8100
Obroty (rpm) 2650
Moc 220
Częstotliwość napięcia V/Hz Nie dotyczy

Pojemność zbiornika (m3)* 12
Całkowita objętość 14 m3

Napęd Diesel

Materiał zbiornika Stal nierdzewna / Stal kwasoodporna

Podnoszenie zbiornika
Przedni cylinder hydrauliczny, system 
podwójnego działania. Dennica jest 
podnoszona i ryglowana hydraulicznie.

Główny system system (m2)
70 nierdzewnych / ocynkowanych 
koszy z wkładem filtrów. Powierzchnia 
filtra to 26m2.

Bezpieczna powierzchnia filtra (m2) 33
Chłodzenie Filtr kartridżowy
Ssanie TAK
Wydmuchiwanie TAK
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DISAB Centurion™ LN10RR                   
Ta jednostka ssąca może zasysać wszystkie materiały mieszczą-
ce się w wężu 8”. Pojemność zbiornika wynosi 7 m3, a opróżnia-
nie materiału odbywa się poprzez przechylenie całej jednostki 
za pomocą dźwigu hakowego. Maszyna może być montowana 
na przyczepach siodłowych.

AKCESORIA                                                
Wybór akcesoriów obejmuje klamry, węże, dysze czyszczące. 
Wszystkie urządzenia zostały opracowane i dostosowane do 
naszej gamy jednostek próżniowych, ładowarek próżniowych 
oraz przemysłowych systemów próżniowych.

Waga i wymiary**
Masa całkowita 13500 kg
Długość całkowita maszyny 7200 mm
Szerokość 2500 mm
Wysokość 2700 mm

** Bez pojemności filtra
** Wagi i wymiary są przybliżone i zależą od podwozia i wyposażenia jednostki

Specyfikacja
Pompa próżniowa 3-płatowa dmuchawa krzywkowa

Max próżnia, mbar 900

Max nadciśnienie, mbar Nie dotyczy

Wydajność m3/h 8500 / 11 000

Obroty (rpm) 2600 / 2000

Moc 210 / 280

Częstotliwość napięcia V/Hz Nie dotyczy

Pojemność zbiornika (m3)* 10 / 12

Całkowita objętość 12,7 / 14,7 m3

Napęd Z podwozia silnika

Materiał zbiornika Stal węglowa / Stal nierdzewna

Podnoszenie zbiornika
Przedni cylinder hydrauliczny, system 
podwójnego działania. Dennica jest 
podnoszona i ryglowana hydraulicznie.

Główny system system (m2) 70 nierdzewnych koszy z wkładem 
filtrów. Powierzchnia filtra to 26m2.

Bezpieczna powierzchnia filtra (m2) 50

Chłodzenie Powietrze

Ssanie TAK

Wydmuchiwanie TAK
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