
OFERTA NA UŻYWANY KOMBINOWANY 
SAMOCHÓD 

Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO 
CZYSZCZENIA KANALIZACJI I ODSYSANIA 

NIECZYSTOŚCI Typ   Schäfer  
NA MERCEDESIE Sprinterze  412 D
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OFERTA nr 066/11
Samochód Używany Mercedes Benz Sprinter 412 D

z zabudową do czyszczenia kanalizacji i beczką do odsysania  
nieczystości ze studzienek i szamb

Rok produkcji pojazdu i zabudowy 1996.
Przebieg ok. 113800 km
Ilość motogodzin: 251 mth
Stan techniczny IDEALNY
DMC 4,6 t.
                           
01.  Pompa

- trzytłokowa pompa w specjalnej obudowie do czyszczenia 
wysokociśnieniowego producent : AQUABAR  typ KL
- wydatek pompy : 102 l/min - 140 bar 
- regulacja ciśnienia -i zawór bezpieczeństwa ustawiony na 150 bar
- filtr wodny
- z całą niezbędną armaturą oraz układem ssącym i ciśnieniowym
- końcówka do wydmuchania resztek wody z pompy
- zawór z kranem i wężem do mycia rąk i opróżniania pompy,
- napęd pompy : poprzez przystawkę umocowaną w skrzyni biegów samochodu a 
dalej wałek napędowy i elastyczny pasek klinowy z naciągaczem
- rama : widoczne i łatwo dostępne zamocowanie pompy na ramie

02.      Hydraulika silnika
- budowa lub modyfikacja układu hydraulicznego samochodu
- ze wszystkimi niezbędnymi  przewodami,
- napęd pompy poprzez skrzynię biegów samochodu.

03.      Bęben na wąż wysokociśnieniowy z napędem hydraulicznym
- możliwość nawinięcia 100 mb węża wysokociśnieniowego NW 13
-  bęben z osią przez którą płynie woda,
- hydrauliczny napęd bębna z możliwością bezstopniowego regulowania 
obrotów zarówno przy rozwijaniu jak i zwijaniu,
- regulator przepływu i zawór sterujący,
- wszystkie konieczne przewody,

05.     Zbiornik z dodatkową ramą tylną dennicą otwieraną hydraulicznie do góry
- ze stali
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- pojemność 1 500 l
- wbudowany przelew,
- instalacja do szybkiego opróżniania zbiornika.
Podział zbiornika:
                             700 l – szlam
                             800 l – woda do czyszczenia

06.     Bezstopniowa regulacja obrotów silnika
- Regulacja ilości wody i ciśnienia roboczego pompy wysokociśnieniowej
jest możliwa poprzez obroty silnika !
- elektroniczna regulacja bezstopniowa obrotów silnika jest możliwa poprzez 
stanowisko obsługi,.

07.     Tablica obsługi i stanowisko robocze
- wyłącznik główny z bezpiecznikiem w kabinie dla dostarczenia prądu dla 
urządzenia.
Tablica obsługi
- Licznik obrotów
- licznik motogodzin
- manometr
- wtyczka dla lampy- szperacza

Stanowisko obsługi :
- wyłącznik: obroty „włączone” / „ wyłączone”
                     obroty „zwiększyć” / „ zmniejszyć”
- zawory dla bębnów: „ rozwijanie „ / „zwijanie” i „bieg wolny”, ”wyłącznik 
bezpieczeństwa w przypadku zasłabnięcia obsługi”
- regulator obrotów bębnów
- regulator bezstopniowego ustawiania ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku znajdujący się obok stanowiska obsługi w 
kształcie przezroczystej rurki z kulką w kolorze czerwonym.
- hydrauliczny zawór sterujący dla pompy wysokociśnieniowej: „ciśnienie” lub 
„obieg bezciśnieniowy”.

08.     Lakierowanie
- Lakierowanie ramy urządzenia :
antracyt RAL 7016

09.     Automatyczne prowadzenie węża  ½”
- dla wygodniejszego zwijania i rozwijania węża wysokociśnieniowego,

                                                                         
10.     Przyłącz do hydrantu 
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- obok pompy lub zbiornika zamontowane podłączenie do hydrantu. 

11.   Przyrządy do czyszczenia
-  ok. 80 mb węża wysokociśnieniowego 1/2”, 250 bar , z oprzyrządowaniem 
- dysza „Granat” do czyszczenia rur nr 34
- dysza kanałowa KR
- dysza „TWISTER” do udrażniania rur 
                              

      >>  Inne dysze na zamówienie  <<
12.    Lampa szperacz

                                                            
13.      Elektroniczna regulacja obrotów

- wbudowanie regulatora obrotów do silnika Mercedesa wraz z elektroniką i 
sterowaniem

14.     
          Część ładunkowa

- podłoga, ściany oraz sufit przestrzeni ładunkowej wyłożona aluminiową blacha 
ryflowaną w celu osłony antykorozyjnej.

16. Nagrzewnica WEBASTO do pracy w warunkach zimowych.  

Serwis zabudowy prowadzą służby serwisowe firmy UNIMARK.

Cena netto: 

Na zapytanie  + 23 % Vat
UWAGA !!!
                          Samochód zarejestrowany jako pojazd specjalny.

                                                                                      Z poważaniem
    Tel. kont. 0602 58 97 45                                                                   
                                                                                      Paweł WĘGRZYN

                  

Poniżej przedstawiamy zdjęcia stanu aktualnego. Istnieje 
możliwość oględzin samochodu w siedzibie naszej firmy.
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                                                                                      Z poważaniem
    Tel. kont. 0602 58 97 45                                                                   
                                                                                      Paweł WĘGRZYN
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