CISTERN
NOVÉ NÁSTAV
VBY NA NÁKLA
ADNÍCH AUTO MOBILLECH
TEECHNICKÉ ÚDA
AJE
1. VŠEOBECNĚ
V
Základem auto
omobilové feekální nástavby je ocelováá cisterna o velikosti
v
8 – 15 m3 v závi slosti na nossnosti a typu
ového plechuu tloušťky 5 – 6 mm, uvniitř zpevněna ocelovými výztuhami
v
prroti
podvozku. Cisterna je vyrobena z ocelo
zbo
orcení vlivem
m podtlaku a dále několikka vlnolamy absorbujícím
mi kinetickou
u energii kappaliny při poh
hybu vozidla.
V horní
h
části cisterny je kon
ntrolní otvorr průměr 4600 mm osazen
ný víkem a 6 výklopnými šrouby. V za
adní části
cisterny se nacchází výpustn
ný otvor o prrůměru 100 nnebo 150 mm
m a rychloup
pínacím systéémem. Ciste
erna je
opatřena obslu
užným žebříkkem a plošinou u horníhoo otvoru. Na přání zákazn
níka může býýt nástavba vybavena
v
saccím ramenem
m usnadňujíccím plnění ciisterny. Ram eno je ovlád
dáno elektroh
hydraulicky nnebo mechanicky.
Pln
nění cisternyy je řešeno po
omocí vakuo
okompresorůů (vývěv) s mechanickým
m
nebo hydra ulickým pohonem. Výkon
vývvěvy je závislý na velikosti cisterny a technických parametrecch podvozku. Vývěvy mohhou být chlazené
vzd
duchem nebo vodou dle délky pracovvního cyklu. Vývěva je ch
hráněna protti nasátí kapaaliny přelivovvým ventilem
m
uvnitř nádrže a sifonem vně cisterny. Stav hladiny ssnímá mechaanický stavozznak nebo pllastová průhledítka.
Pro
o uložení savvic, případněě dalších provvozních potřřeb jsou na obou stranách cisterny um
místěny ocelové nebo
hliníkové schráánky. Cisterna je uchycen
na k podvozkku pomocí mechanického
o pružného sspojení.
Veškeré ovládáání funkcí nástavby je řeššeno mechannicky nebo elektrohydrau
e
ulicky z kabinny řidiče.
Náádrž je lakovaaná polyurettanovou barvvou a uvnitř opatřena základním nátě
ěrem.
Naa přání zákazníka lze násttavbu osadit dalšími prvkky jako např. zadní otevírratelné čelo, mycí lištou, vzduchovým
m
míícháním atd.
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FEEKÁLNÍ CISSTERNOVÉ NÁSTAV
VBY
Pro
ovedení:

standard

Náádrž:

ocelová
á s objemem
m 8–15 m3
uvnitř vyztužena
v
a oopatřena vln
nolamy

Užitečný objem
m:

12 000 l

Maaximální objeem:

12 000 l

Povolené plněn
ní:

12 000 l nebo méněě

Pro
ovozní tlak:

0,05 MPa

Maaximální tlakk v nádrži:

0,05 MPa

Maaximální pod
dlak v nádrži::

‐ 0,095 Mpa

Pro
ovozní teplotta:

0 – 70 °C
°

Pneu:

dle pod
dvozku

Vývody:

zadní DN
D 110, hydrraulické ovlád
dání uzávěru
u zadní C
‐ vývod
d pro napojenní požárních hadic, ruční ovládání
boční dle
d požadavkků zákazníka

Povrchová úprava:

vnější ‐ polyuretanoová barva ne
ebo zinek vnitřní ‐ speciáální nátěr ne
ebo zinek

Vakuokompressor:

výrobce
e Battioni (Juurop), Hertell typ MEC (P
PN D) 1000 nnebo 540 ot//min ;

Výkon kompresoru:

dle požžadavku zákaazníka a typu
u vakuokomp
presoru (stanndardně 9.00
00 l/min)

Přííslušenství:

2 ks savvice ø 110 m
mm, délka 2,5
5m
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