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VAKUUMINES SISTEMOS
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Vakuuminiai siurbliai

Stacionarios sistemos

Mobilios sistemos



VacTrailer CAT BlowVac 

BackLift 8200

Vamzdynu 

sistema
Stacionari 

sistema

KS sistemaVacTrailer S-4

KS Serija

El. variklis galingumas 22-90 kW

Oro srautas 1400-3400 м³/h

Medžiagos surinkimas iki 20м³/h

Separatoriai Vakuuminių sistemų 

vamzdynai

Mobilūs vakuuminiai 

įrenginiai

Elektrine pavara 11-75 kW Dyzeline pavara 44-240 kW

Oro srautas 1200-3700 м³/h

Medžiagos surinkimas iki 24м³/h

Oro srautas 2100-8200 м³/h

Medžiagos surinkimas iki 60м³/h
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S-3

El. variklis galingumas 22 kW

Oro srautas 1300 м³/h

Medžiagos surinkimas iki 10м³/h

https://youtu.be/7F3EQYgi230
https://youtu.be/IGIlNiK_0dg
https://youtu.be/wGpg6Nq4CTU
https://youtu.be/d3T3FuN9nHM
https://youtu.be/hyjrTHI9kAk
https://youtu.be/QyK_xhtWJMU


KS Serija

Taikymas ir naudojimo pranašumai:

Stacionarūs Wieland KS serijos vakuuminiai 

surinkimo įrenginiai su vakuuminių vamzdynų 

sistema naudojami, kai turi būti įvykdytos šios 

sąlygos:

- Dulkių valymo darbus dideliuose plotuose vienu 

metu atlieka keli operatoriai, sunkiomis sąlygomis 

surinkdami didelį kiekį sunkiųjų medžiagų;

- Surinktos medžiagos grąžinamos į įmonės 

technologinį procesą, numatant iškrovimą ant 

konvejerio arba į surinkimo bunkerį;

- Surinktos medžiagos supilamos į konteinerius arba

į Big-Bag;

- Pavojingose vietose KS vakuuminiai įrenginiai turi 

apsaugos sistemas, kurios užkerta kelią sprogimui
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Skiriamieji KS serijos bruožai:

Pavaros galia nuo 22 kW iki 90 kW;

Bet kurios išsiliejimų surinkimo / dulkių pašalinimo užduoties sprendimas: 

-Didelis oro srautas iki 3390 m³ / h ir didelis vakuumas (iki 900 mbar) sunkioms 

medžiagoms (iki 250 m) surinkti;

-Užtikrina iki 20 m³ / h medžiagos surinkimą tolimiausiame stacionaraus vakuuminio 

vamzdyno taške;

-Oro valymo laipsnis iki 99,8%;

-Likusi dulkių koncentracija po apsauginio filtro yra 1,3 mg / m³, o tai leidžia išmetamą 

orą grąžinti į darbo zoną;

-Filtravimo sistemos ir iškrovimo įrenginiai siūlomi bet kokio tipo medžiagai;

-KS serijos vakuuminis blokas kartu su filtrų separatoriumi ir vamzdynų sistema 

sudaro stacionarią surinkimo ir perdavimo sistemą, pasižyminčią didesnėmis 

galimybėmis.

Trijų skilčių rotaciniai vakuuminiai siurbliai, priešingai nei tradiciniai vakuuminiai 

siurbliai su 8 rotoriais turi didesnį efektyvumą ir mechaniškai patikimesnę konstrukciją. 

KS Serija
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Skiriamieji vakuuminio siurblio S-3 bruožai:

Pavaros galia 22 kW;

-Didelis oro srautas 1300 m³ / h ir didelis vakuumas 550 mbar sunkioms medžiagoms (iki 250 m) surinkti;

-Šios serijos surinkimo bunkeris gali būti 120, 160 ir 500 litrų

-Filtravimo sistemos ir iškrovimo įrenginiai siūlomi bet kokio tipo medžiagai;

-S-3 serijos vakuuminis blokas kartu su filtrų separatoriumi ir vamzdynų sistema sudaro stacionarią surinkimo ir 

perdavimo sistemą, pasižyminčią didesnėmis galimybėmis.

S-3
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Naudojant tarpinius ar filtrų separatorius, žymiai padidėja 

vakuuminių dulkių pašalinimo efektyvumas ir sumažėja 

eksploatavimo išlaidos.

Tarpiniai separatoriai kartu su vakuuminiais ir mobiliaisiais 

įrenginiais kelis kartus padidina jų produktyvumą, žymiai 

išplėsdami jų galimybes (surinkimo konteinerio talpa yra iki 3 

tonų);

Saugokite pramoninio dulkių siurblio ar stacionaraus dulkių 

siurblio filtrą, kad jis neužsikimštų įvairiais dumblais, aliejaus ir 

drožlių mišiniu, taip pat išvalykite orą, patenkantį į vakuuminio 

įrenginio filtravimo sistemą, nuo šiurkščių dulkių frakcijų;

Surinktos medžiagos iškrovimas gali būti: 

- nuolatinis - surinktos medžiagos grąžinimas į technologinį 

procesą; - periodinis - surinktos medžiagos išvežimas ir 

šalinimas.

Tarpiniai separatoriai yra būtina jungtis kompleksinėje 

stacionarioje vakuuminėje sistemoje, žymiai praplečianti jos 

galimybes. Naudojant kartu su mobiliais vakuuminiais agregatais, 

jų produktyvumas kelis kartus padidėja.

Separatoriai
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Tarpinio separatoriaus išdėstymo parinktys

Tarpinis separatorius yra prijungtas prie magistralinio vamzdyno 

iki vakuuminio įrenginio ir surenka didžiąją dalį surinktos 

medžiagos - daugiausia šiurkščią frakciją. 

Jis naudojamas kaip tarpinis surinkimo bunkeris, siekiant 

padidinti dulkių ir išsiliejimų surinkimą, taip pat surinkti 

medžiagą, kurią reikia surinkti atskirai nuo likusių dulkių ir 

išsiliejimų (atskyrimas). 

Patalpinus tarpinius separatorius arčiau valymo ar surinkimo 

vietos, žymiai sumažėja dulkių likutis pagrindiniame vamzdyne, 

sumažėja magistralinio vamzdyno susidėvėjimas ir sumažėja 

vakuuminio siurblio apkrova, o tai prisideda prie didesnės 

siurbimo galios. 

Padėjus separatorius arčiau surinkimo ar surinkimo vietos, 

sutrumpėja žarnų, kuriomis transportuojama medžiaga, ilgis, 

sumažėja trinties nuostoliai, sumažėja žarnų nusidėvėjimas ir 

sumažėja eksploatavimo išlaidos.

Iš tam tikros darbo vietos ar įrangos pašalinus didelius kiekius 

dulkių ir išsiliejimų, patartina naudoti tarpinį separatorių, 

sujungtą su vakuuminio vamzdyno išeinančia linija priešais 

pagrindinį vamzdyną.

Separatoriai
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Mobilūs vakuuminiai įrenginiai

Vakuuminis krautuvas

BlowVac Įrengtas pūstuvas ir 

pneumatinė pavara

Pneumatinis žvyro gabenimas 

iki pastato stogo

Аiltras-separatorius iškraunamas ant 

konvejerio. Surinktos medžiagos 

grąžinimas į gamybos procesą

Vakuuminis 

medžiagos rinkimas

Uždaras konteineris 

naudojamas kaip

tarpinis separatorius

Vakuuminis įrenginys 

VacTrailer

Vakuuminis valymas
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VacTrailer S-2

Našumas iki 6 tonų per valandą;

3 fazių el. 11 arba 22,6 kW pavara;

Vakuuminis siurblys, nereikalaujantis priežiūros, sukurtas ilgalaikiam nepertraukiamam 

veikimui;

Aukšto efektyvumo automatinė filtro regeneracija „AirShock®“ yra standartinė įranga 

(nereikia suslėgto oro);

Surinktos medžiagos išleidimo į Big-Bag vožtuvas;

Medžiagos iškrovimas į didmaišius ar atvirus konteinerius;

Kompaktiški matmenys, galimybė montuoti ant priekabos ir gabenti automobiliu.

VacTrailer S-4

Našumas iki 12 tonų per valandą;

Dyzelinė (44 kW) arba elektrinė (37 kW) vakuuminio siurblio pavara;

Galingas trijų ašmenų rotacinis vakuuminis siurblys;

Du filtravimo etapai;

Dulkių pašalinimas į didelius krepšius ar atvirus konteinerius;

Laisvai tekančių medžiagų įsiurbimas horizontaliai iki 100 m atstumu (su DN80 / 

DN100 žarnomis);

Surinktos medžiagos išleidimo į Big-Bag vožtuvas;

Siurbia sausas, drėgnas ir pavojingas medžiagas (M / H dulkių klasės);

Sprogimui atsparus dizainas pavojingoms pramonės šakoms.

Mobilūs vakuuminiai įrenginiai
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VacTrailer S-6

Našumas iki 24 tonų per valandą;

Dyzelinio (96 kW) arba elektrinio (75 kW) vakuuminio siurblio pavara;

Veiksminga pagrindinio „AirShock®“ filtro regeneravimo sistema garantuoja pastovią 

siurbimo galią neprarandant galios net ir sunkių dulkių tipams;

Apsauginis kasetės filtras, skirtas galutiniam oro valymui ir vakuuminio siurblio 

apsaugai pažeidus pagrindinį filtrą;

Hidraulinė sistema surinkimo bunkeriui pakelti / nuleisti;

Hidraulinė pavara bunkerio iškrovimo vožtuvui surinkti.

VacTruck

VacTruck vakuuminiai įrenginiai yra trijų pagrindinių versijų ir trijų skirtingų 

galios diapazonų, VacTruck 3700-50, 6000-50, 6000-80:

„VacTruck Basismodel“ - kompaktiškas ir paprastas dizainas. Vakuuminis 

krautuvas skirtas montuoti ant trijų ašių sunkvežimių. Surinkta medžiaga iš 

galo išleidžiama pro dideles išleidimo duris. Patikima ir paprasta technologija 

užtikrina aukštą eksploatavimo saugumą;

„VacTruck BigBag“ - Norint iškrauti surinktą medžiagą be dulkių, 

vakuuminiame įrenginyje yra iškrovimo įtaisas į 1000 litrų „BigBag“. 

„VacTruck Jumbo“ - padidinus sunkvežimio ratų bazę 600 mm, „VacTruck“ 

surinkimo tūris gali būti padidintas iki 15 000 litrų. Ši parinktis ypač tinka labai 

lengvoms medžiagoms. Medžiagą galima siurbti pakėlus surinkimo indą.

Mobilūs vakuuminiai įrenginiai
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BlowVac Conic

BlowVac Conic 2100, 3200, 3700, 4000, 6000, 8200

Skirtas pašalinti kietas sausas ir birias medžiagas, šratus, apnašas, dulkes, įskaitant 

abrazyvines medžiagas. Skysčiams, tirštiems nešvarumams ir dumblo medžiagoms 

pašalinti reikia naudoti vakuuminį įrenginį kartu su laisvai stovinčiu tarpiniu 

separatoriumi. Pavojingoms atliekoms ir sprogiosioms dulkėms (anglies dulkėms, 

asbestui ir kt.) tvarkyti galima speciali įrenginio versija. „BlowVac Conic“ naudoja 

autonominę dyzelinę pavarą nuo 42 iki 240 kW, arba ji varoma iš originalaus 

pagrindinio automobilio variklio per sukimo momento perdavimo įtaisą.

BlowVac SL

Bunkerio talpa - 16 m3;

Hidrauliškai valdomas sandarus išleidimo liukas, naudojamas saugiai ištuštinti 

surinkimo konteinerį;

Pūstuvas su pneumatine pavara (pasirinktinai) - birių ir susmulkintų medžiagų 

padavimui iki 50 m atstumu;

Įrengta atskira vakuuminio siurblio dyzelinė pavara arba įtaisas, skirtas perduoti 

sukimo momentą iš standartinio pagrindinio automobilio variklio;

„BlowVac SL“ surinkimo konteineris yra ypač tvirtas ir turi aukštos klasės filtravimo 

sistemą kritinėms įsiurbimo medžiagoms. Didelės išleidimo durys turi pranašumą, kad 

lipnias siurbimo medžiagas, tokias kaip šlapias smėlis ar klampus dumblas, galima 

saugiai išleisti. Be to, prietaisas gali būti įrengtas skysčiams siurbti ir gabenti.

Mobilūs vakuuminiai įrenginiai

Molėtų pl. 47F, Vilnius     www.forestila.lt



BlowVac BigBag

Wieland BlowVac BigBag yra aukščiausios kokybės, tačiau universaliausias BlowVac 

šeimos narys. Vakuuminis blokas su šiuo konteineriu gali būti montuojamas tik ant 

sunkvežimio važiuoklės, taip pat dažniausiai užsakomas su pavara iš transporto priemonės 

pavarų dėžės veleno, maksimalus 8200 m3 / h oro srautas ir 80% vakuumas, keturių ašių 

sunkvežimyje. Tačiau, skirtingai nei SL, BlowVac BigBag 8200 TG taip pat galima montuoti 

ant 3 ašių sunkvežimių.

Palyginti su SL, BigBag turi daug privalumų, svarbiausias - didelis išleidimo aukštis - 1,7 m. 

Tai taip pat yra siaurėjanti forma gale, didelio skersmens hidrauliniai stumdomi vartai, DN 

300, su galimybe be dulkių išleisti surinktas medžiagas į „BigBag“ maišus. Tai ypač svarbu 

toksiškoms siurbiamųjų medžiagų rūšims.

BlowVac BackLift 8200/1000

Medžiagos iškrovimas tinkamame aukštyje

Stiprios ir tvirtos konstrukcijos BackLift sistema gali pakelti surinkimo konteinerį iki 3 

m išleidimo aukščio.

Sumontavę keičiamą išleidimo kūgį, galite greitai ir patogiai iškrauti surinktą medžiagą 

į BigBags (1m3 arba 2m3), perėjimas iš vakuuminio pūtimo į išleidimo kūgį užtruks ne 

ilgiau kaip 15 minučių.

Norint optimaliai naudoti didelį oro greitį (10 000 m3 / h) ir naudoti DN 200 įsiurbimo 

žarną.

BlowVac BackLift gali būti įrengtas skysčių siurbimui, kad pagrindinis filtras būtų 

maksimaliai apsaugotas nuo drėgmės.

Mobilūs vakuuminiai įrenginiai
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Mobilių ir stacionarių vakuuminių sistemų vamzdynai

Stacionarus vakuuminis įrenginys yra prijungtas prie centralizuoto vamzdynų tinklo, 

kurio išdėstymas atliekamas atsižvelgiant į pagrindinių gamybos zonų vietą.

Žarnos su priedais, skirtos valyti darbo vietose, per visą vakuuminį lizdą yra 

sujungtos su vamzdynu tinklu. Prijungimo taškų (vakuuminių lizdų) skaičius 

neribojamas.

Dėl centralizuotos vakuuminės linijos, 

kurios pajėgumas apskaičiuojamas 

kiekvienai konkrečiai produkcijai, 

vakuuminis valymas atliekamas dideliu 

atstumu nuo vakuuminio įrenginio 

(vakuuminio šaltinio). 

Siurbimo atstumai gali būti iki 250 m 

vertikaliai ir iki 400 m horizontaliai, o tai 

leidžia valyti skirtinguose aukštuose ir 

sunkiai pasiekiamose vietose.

Vakuuminių sistemų vamzdynai
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Vakuuminių sistemų vamzdynai
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Optimaliam dulkių ištraukimui ir surinktos medžiagos tvarkymui yra svarbus tinkamas siurbimo priedų 

parinkimas.

Wieland siūlo optimalų žarnų ir antgalių rinkinį, kad greitai ir patogiai išspręstų bet kokią pramoninių patalpų 

valymo ir pavojingų medžiagų surinkimo užduotį.

Žarnos, antgaliai
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