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Nowe przyczepki asenizacyjne i 
wodniarki,  

ZODIAC EQUIPMENT! 
 
 

                                                                           
 

 

 
 

OPIS OGÓLNY: 
 
Oferowane przyczepki fekaljowe typu “vacuum” i wodniarki, są łatwe w obsłudze i niewymagające przy 
czynnościach serwisowych. Są zaprojektowane do obsługi wszystkich typów samolotów. Dostawa realizowana 
bezpośrednio od producenta, Zodiak Equipment.  
 

• nierdzewna rama rurowa o zwiększonym przekroju 
• panele boczne i górne z blachy nierdzewnej 
• drzwiczki dostępu do przyrządów po obu stronach X3 
• wszystkie zawiasy i zamki ze stali nierdzewnej 
• górna pokrywa ze stopu aluminium 

 

Podstawowe zalety: 
 

• niski profil 
• obsługa do tyłu jednostki 
• krotki czas obsługi samolotu 
• ułatwione serwisowanie 
• pełne zabezpieczenie przed mrozem - opcja 
• jednoosobowa obsługa urządzenia 
 

 

SPECYFIKACJA: 
 
Zbiornik na wodę i ścieki: 
 

• zbiornik ze stali nierdzewnej o różnych pojemnościach  
• wszystkie materiały na zbiornik wody ze stali nierdzewnej 
• wszystkie łączniki zbiornika wody ze stali nierdzewnej lub brązu 
• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
• pokrywy inspekcyjne na zawiasach 
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Platforma robocza: 
 

• nierdzewna rama rurowa o zwiększonym przekroju 
• panele boczne i górne z blachy nierdzewnej i aluminium 
• drzwiczki dostępu do przyrządów po obu stronach X3 
• górna pokrywa ze stopu aluminium 
• drabina ze stali nierdzewnej do obsługi samolotów szerokokadłubowych - opcja 

 
 
System wodno-sciekowy (przyczepka fekalowa): 
 

• pompa wodna ze stali nierdzewnej 
• system pompy z dwoma zaworami redukcyjnymi (ciśnienia): 1,5 bar(atm);  3,5 bar (atm) 
• złącze samolotowe 1”  
• 6 metrowy wzmacniany  wąż 
• kulkowy zawór na końcu węża 
• napędzana hydraulicznie pompa zasysająca (vacuum) 
• operacje zasysania pod ciśnieniem 0,2 bar (atm) 
• złącze samolotowe 4” 
• wąż ssący 3.6m. 
• system zamkniętego obiegu tankowania 
• elektroniczny wskaźnik poziomu wody 
  

Zabezpieczenie przed mrozem: 
 

• pełna izolacja - opcja 
• niezależny podgrzewacz (WEBASTO lub EBERSPECHER) – opcja 

 
 

 
 
 

Dostępne konfiguracje: 
 
 
 Przyczepka wodniarka PVL C 1000 litrów 

      
 Przyczepka wodniarka PVL C 700 litrów 
      
 Przyczepka wodniarka PVL C 500 litrów 
      
 Przyczepka fekaljowiec PVL TSC 400/250 litrów 

      
 Przyczepka fekaljowiec PVL TSC 600/400 litrów 
      
 Przyczepka fekaljowiec PVL TSC 800/500 litrów 
      
 Przyczepka fekaljowiec PVL TSC 700/300 litrów 
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