
 
 
 
 

 وكيوم لودر( دستگاه مكنده صنعتي(Vacuum Loader  
 

دستگاه وكيوم لودر قابليت مكش و دمش انواع مواد 
خشك و مايع و مواد خطرناك از جمله انواع كاتاليست، 
مايعات شيميايي، شن و ماسه، پودرهاي مختلف، 

سنگ، كنستاتره مس و موليبدن،  خاكستر، لجن، قلوه
دوغاب، كلوخه، نرمه، آهك خام و پخته ، غبار سيمان را 

 .باشد دارا مي
اين دستگاه در صنايع  سنگ آهن و معدني، فوالد، مس، 

باشد  ها، صنايع نفت و گاز مي پااليشگاهها، پتروشيمي
 .كاربرد فراوان دارد

همچنين در . باشد اكسل مي 4اكسل و حتي  3اكسل،  2روي كاميون باري امكان قرارگيري اين دستگاه 
 .كش به همراه ديزل مستقل را نيز دارد صورت نياز اين سيستم قابليت نصب روي يدك

 
 :مشخصات عمومي اين دستگاه

، با قدرت Roots Blowerمترمكعب بر ساعت با پمپ خالء از نوع  8100قدرت مكش با ظرفيت  •
 وكيوم % 96

، و يا با استفاده از ديزل موتور مستقل از  PTOصرف انرژي پايين با انتقال نيروي ماشين توسط م •
  كشنده

 
 
 
 
 
 
 
 

مترمكعب ، با محاسبات استقامت براساس استانداردهاي بازرسي  23حجم مخزن  بزرگ و متغير تا  •
 جوشكاري تاييد شده و بازرسي با اشعه ايكس ،FEMبويلر و محاسبات 

 )صدا ≥ db(A) 80(سرو صدا كم  •
 مترمربع 46حجم فيلتر تا  •

 
 



 
 
 
 
 فيلتر استيل بهمراه سيستم تميزكنندگي شوك هوايي  •
بهمراه جعبه كنترل از جنس فوالد ضدزنگ، پوشش  •

 .     گير هيدروليكي اينچ، ضربه 8صافي، انشعابات مكش 
 استفاده از نهايت استانداردهاي ايمني و ارگونومي •
 و امكان تشخيص خطا به سهولت  PLCسيستم كنترل  •
و نيز   ATEX ،ADR ،VLG،SIRرعايت استانداردهاي  •

امكان نصب سيستم نيتروژن در جمع آوري انواع 
 .كاتاليست و مواد خطرناك و آالينده محيط زيست 

تخليه از درب عقب به قطر مخزن كه  •
با استفاده از جكهاي هيدروليكي باز و 

لرزشي بسته ميگردند با سيستم 
   .الكتريكي

امكان نصب سيستم بوم تلسكوپي  •
براي دسترسي و مانور بيشتر شلنگ 

 .مكش در زوايا و ارتفاع مختلف
 
سيستم كنترل از راه دور راديويي به نحوي كه بدون دخالت نيروي كارگري امكان كار با دستگاه در  •

 .وضعيت مكش و تخيله مهيا باشد
قدرتمند و نيروي محركه كافي قدرت مكش باال جهت جمع آوري مواد استفاده از پمپ وكيوم بلوئر  •

در عين حال مي توان . از فواصل دور و ارتفاع باال در محيط هاي صنعتي را براحتي تأمين مي نمايد
عالوه بر استفاده از شلنگ هاي مخصوص مكش، شبكه پايپينگ جهت اتصال سريع دستگاه از يك 

 .ه ديگر و اجراي عمليات را پياده سازي نمودنقطه و وصل شلنگ مكش از نقط
 

 


