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POJAZDY SS¥CO-P£UCZ¥CE 
WYZNACZAJ¥CE STANDARDY 

JAKOŒCIOWE I KIERUNKI ROZWOJU

najwiêkszy producent pojazdów ss¹co-p³ucz¹cych 

w Europie (ponad 250 szt. rocznie)

najnowoczeœniejsza w Europie linia produkcji zbiorników – 

spawanie plazmowe

bezkompromisowa jakoœæ produktów

niezawodny system odzysku wody -  pionier 

w produkcji pojazdów z recyclingiem 

opatentowany wysiêgnik zintegrowany z ko³owrotem 

zintegrowany wysiêgnik wê¿a ss¹cego i ciœnieniowego 

pojazdy przeznaczone do pracy ci¹g³ej przy temperaturze 
0do -27 C

koparki i koparko- ³adowarki pró¿niowe do zasysania cieczy 
3i cia³ sta³ych - wydatek kompresora do 17000 m  /h (CapGeo)



www.interglobal.pl

 

SITO WEWN¥TRZ ZBIORNIKA. Zassany materia³ trafia do zbiornika, przechodzi 

przez perforowan¹ œcianê stalow¹, która pokrywa ca³e œwiat³o zbiornika. 

Wszystkie zanieczyszczenia wiêksze ni¿ 20 mm zostaj¹ zatrzymane przez sito.

 

FILTR ROTACYJNY WEWN¥TRZ ZBIORNIKA. Po przejœciu przez perforowan¹ 

œcianê, materia³ wchodzi do cylindrycznego filtra szczelinowego oddzielaj¹cego 

cz¹stki wiêksze ni¿ 500 mikronów. Obracany hydraulicznie, posiada zgarniacz, 

który na bie¿¹co oczyszcza jego powierzchniê. Filtr ten umieszczony w pozycji 

poziomej, zapewnia bezproblemowy przep³yw cieczy i umo¿liwia ci¹g³¹ pracê 

nawet przy niskim poziomie wody. Nie przepuszcza osadu wiêkszego ni¿ 500 

mikronów, pozosta³oœci osiadaj¹ w zbiorniku.

  

CYKLON  - PIERWSZY ETAP (DLA DU¯YCH CZ¥STEK). Pompa odœrodkowa zasysa 

ciecz, która przesz³a przez filtr rotacyjny. W tym etapie od³awiane s¹ osady 

o wielkoœci od 250 do 500 mikronów. Od³owione cz¹stki powracaj¹ do czêœci 

szlamowej zbiornika.

  

OSADNIKI  - Ciecz tak oczyszczona przenoszona jest do zbiornika osadnikowego 

ze stali nierdzewnej (AISI 304) podzielonego na piêæ sekcji wodnych. Przelewanie 

wody z jednej sekcji do drugiej jest mo¿liwe dziêki osprzêtowi, który zatrzymuje 

zarówno ciê¿kie jak i lekkie cz¹stki osadów (t³uszcze, olej itp.) i pozwalaj¹ 

swobodnie przep³ywaæ cieczy. Du¿a pojemnoœæ zbiorników zapewnia 

odpowiednio powolny przep³yw cieczy i pozwala na d³u¿sze jej przebywanie 

w zbiorniku. Du¿a powierzchnia podstawy zbiornika u³atwia ciê¿szym cz¹stkom 

opadanie na dno.

  

CYKLONY - DRUGI ETAP (DLA MA£YCH CZ¥STEK). Po przejœciu przez zbiornik 

osadnikowy, ciecz przechodzi do drugiego etapu cyklonów, które finalnie 

oczyszczaj¹ zawiesinê. Od³owione cz¹stki powracaj¹ do czêœci szlamowej 

zbiornika. Otrzymujemy bardzo dobr¹ jakoœæ wody (zanieczyszczenia s¹ 

mniejsze ni¿ 50 mikronów z koncentracj¹ mniejsz¹ ni¿ 50 mg/l bez cz¹stek 

t³ustych), co pozwala na d³ug¹ pracê ca³ego systemu oraz minimalne zu¿ycie 

pompy, przewodów, dyszy itp.

 

?Innowacyjny system odzysku wody przeznaczony do pracy ci¹g³ej

?Sprawdzone rozwi¹zania techniczne: ponad 20-letnie doœwiadczenie 

w produkcji pojazdów z recyclingiem

?Doskona³a jakoœæ wody dziêki wielostopniowej filtracji

?Samooczyszczaj¹ce siê cyklony

?Niezawodna praca nawet przy ma³ej iloœci wody w œciekach

?Opró¿nianie poprzez uniesienie zbiornika szlamowego

?Ko³owrót zintegrowany z ramieniem teleskopowym (imponuj¹cy zasiêg roboczy, 

brak za³amania wê¿a ssawnego – przyk³adowe  schematy poni¿ej)

?Równoczesna obs³uga wê¿a ssawnego i wysokociœnieniowego przez ramiê 

robocze

?Optymalnie roz³o¿ony nacisk na osie 

?Ko³owrót wê¿a wysokociœnieniowego  umieszczony miêdzy kabin¹, a zbiornikami 
3?Pompy ss¹ce ch³odzone powietrzem o wydatku do 6500m /h (pró¿nia max. 90%)

0?Zaawansowany tryb pracy zima (warianty – 15/ – 25 C) 

?Sterowanie za pomoc¹ pilota radiowego

?Bardzo wysoka trwa³oœæ, niezawodnoœæ i estetyka

CapRecy - pojazd ss¹co-p³ucz¹cy 
z automatycznym odzyskiem wody

ETAPY ODZYSKU WODY

 

Schemat systemu odzysku wody

Konstrukcja zbiorników
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 CapCombi CL   wersja luksusowa o konstrukcji zbiornik w zbiorniku,  równomierny nacisk na osie, 

wiêksze pojemnoœci bez przeci¹¿enia pojazdu

 CapCombi FI zbiornik cylindryczny  podzielony przegrod¹ sta³¹

 CapCombi FM zbiornik cylindryczny  z przegroda ruchom¹ 

 

?

i wysokociœnieniowego przez ramiê robocze, alternatywnie wysiêgnik lub ko³owrót

?Materia³ zbiorników:  stal nierdzewna spawana plazmowo (CL, FI, FM)  lub stal wêglowa (FI, FM)

?Ko³owrót wê¿a wysokociœnieniowego umieszczony miêdzy kabin¹, a zbiornikami, alternatyw-

nie na tylnej dennicy
3?Pompy ss¹ce ch³odzone powietrzem o wydatku do 6500m /h (pró¿nia 90%), pompy ss¹ce 

z pierœcieniem wodnym, pompy lamelowe
0?Zaawansowany tryb pracy zima (warianty – 15/13/27 C)

?Sterowanie za pomoc¹ pilota radiowego

Ko³owrót zintegrowany z ramieniem teleskopowym - równoczesna obs³uga wê¿a ssawnego 

  

CapBora stanowi esencjê szczytowych rozwi¹zañ technicznych firmy Cappellotto.  Umo¿liwia zasysanie 

wszelkiego rodzaju materia³ów: sypkich, p³ynnych, gliny, kamieni. Wykorzystanie kompresorów ss¹cych 
3ch³odzonych powietrzem o wydatku do 11000m /h  i wytwarzaj¹cych  pró¿niê 90% gwarantuje 

rozwi¹zanie najró¿niejszych problemów: odkopywania rur podczas awarii, transportu materia³ów na 

znaczne odleg³oœci i wysokoœci w zak³adach przemys³owych i budownictwie, zbierania ska¿onego gruntu 

itp. Pracê u³atwia ruchome ramie teleskopowe oraz podnoszony na wysokoœæ 2 m zbiornik. Zabudowy 

wykonywane s¹ na podwoziach dwu-, trzy– i czteroosiowych oraz na naczepach. Opcjonalnie montowane 

s¹ agregaty wysokociœnieniowe - równie¿ do czyszczenia gor¹c¹ wod¹.

 

3CapGeo koparka ss¹ca nie maj¹ca sobie równej. Pompa ss¹ca o wydatku 17000 m /h i wytwarzaj¹c¹ pró¿niê 

60% gwarantuje si³ê ssania nieporównywaln¹ z ¿adnym innym pojazdem ss¹cym. Sprawdza siê bez 

wzglêdu na rodzaj gruntu. Idealna podczas usuwania awarii oraz prac budowlanych. Umo¿liwia zasysanie 

wszelkiego rodzaju materia³ów w tym równie¿ sporej wielkoœci kamieni.  Zbiornik  posiada  mo¿liwoœæ 

podnoszenia i obracania w celu opró¿niania. Funkcjonalnoœæ zapewnia potê¿ne ramie teleskopowe. 

Monta¿ na podwoziach 3 i 4 osiowych. 

CapBora– technologia ss¹ca HIGH TECH - koparko-³adowarka

CapGeo– koparka ss¹ca HIGH TECH 
  

 

 

  

Pojazdy CapAdr firmy Cappellotto odznaczaj¹ siê specjalnymi rozwi¹zaniami w zakresie transportu 

materia³ów niebezpiecznych. Skonstruowane s¹ w celu spe³nienia standardów ADR jak równie¿ innych 

standardów miêdzynarodowych w zakresie bezpieczeñstwa. Zastosowane rozwi¹zania ciœnieniowego 

zbierania materia³u oraz opró¿niania zbiorników zapewniaj¹ maksymalne bezpieczeñstwo zarówno dla 

operatora jak i œrodowiska. Zbiornik mo¿e byæ wykonany ze stali wêglowej lub stali nierdzewnej. CapAdr 

przeznaczone s¹ do transportu nastêpuj¹cych materia³ów niebezpiecznych: klasa 3 (materia³y ciek³e 

zapalne) , klasa 4.1 (materia³y sta³e zapalne), klasa 5.1 (materia³y utleniaj¹ce),  klasa 6.1 (materia³y 

truj¹ce), klasa 6.2 (materia³y zakaŸne) klasa 8 ( materia³y ¿r¹ce), klasa 9 (inne materia³y i przedmioty 

niebezpieczne).

Pojazdy CapVac zabudowywane s¹ na podwoziach dwu, trzy, czteroosiowych oraz na naczepach. 

Zbiorniki wykonywane s¹ ze stali nierdzewnej spawanej plazmowo. Klienci dla których najistotniejszy jest 

czynnik cenowy mog¹ zamówiæ równie¿ zbiorniki ze stali wêglowej. Wysok¹ wydajnoœæ ss¹c¹ oraz 

niezawodn¹ pracê podczas mrozów zapewniaj¹ kompresory ch³odzone powietrzem (pompy 

krzywkowe). W odró¿nieniu od pomp z pierœcieniem wodnym, pompy krzywkowe zapewniaj¹ sta³¹ si³ê 

ssania podczas pracy (pró¿nia 90%) oraz bardzo wysok¹ niezawodnoœæ i bezobs³ugowoœæ. Odznaczaj¹ siê 

mniejszym zapotrzebowaniem na moc. Oszczêdnoœæ paliwa mo¿e siêgn¹æ nawet 150 l dziennie. 

Rozwi¹zania techniczne z CapVac zaimplementowane zosta³y do CapRecy, CapKombi oraz CapAdr.

CapVac– pojazd ss¹cy do transportu i zasysania 
cieczy oraz szlamu

CapAdr– pojazd do transportu materia³ów niebezpiecznych   

CapCombi - pojazd ss¹co - p³ucz¹cy 



POJAZDY SS¥CO-P£UCZ¥CE: PRZYK£ADOWE ROZWI¥ZANIA

CapRecy 2600 - automatyczny system odzysku wody; 
3 3 zbiorniki: 10m  osad, 5,7m woda; pompa ss¹ca 

3HIBON: 6500 m /h; pompa HD Uraca 205 bar/346 
l/min; ko³owrót zintegrowany z wysiêgnikiem 
teleskopowym 

3CapCombi 2600CL - d³ugoœæ 8,3m; zbiorniki: 7m  
3 3osad, 4,3m woda; pompa ss¹ca HIBON: 4500 m /h; 

pompa HD Uraca 170 bar/330 l/min; ko³owrót 
zintegrowany z  wysiêgnikiem teleskopowym 

CapCombi FI2600 
3 3 zbiorniki: 4,8m  osad, 3,8m woda

Pompa  HD Uraca KD716  200 bar/274 l/min
3 Pompa ss¹ca Hibon 1500 m /h

 0 Tryb zimowy: - 23 C  - praca ci¹g³a

Inter Global Sp. z o.o.  
43-378 Rybarzowice, ul. Bielska 914, 
 tel. 33 819 17 00, fax 33 819 17 01, 

www.interglobal.pl, 
e-mail: interglobal@interglobal.pl

CapCombi CL 1500 4x4
3Zbiorniki: wewnêtrzy szlamowy 3,8m , zewnêtrzny 

3woda 3,1m  
 Pompa HD Uraca KD708   200 bar/182 l/min

3 Pompa ss¹ca Hibon 2800 m /h, w¹¿ ssawny DN150
 0 Tryb zimowy: -15 C


