
ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O OPTYMALNEJ WYDAJNOŚCI

Twoja wydajność, naszą pasją

Koparka Ssąca Amphitec to najbardziej 
wszechstronna maszyna próżniowa. 
Dzięki niej będziesz mógł pracować w 
każdym środowisku oraz w każdej sytuacji. 
Maszyna wyposażona jest w zaawansowaną 
zabudowę, która zapewnia maksymalną 
moc podciśnienia, przenosząc materiał na 
odległość nawet 300 metrów. Koparka Ssąca 
Amphitec otworzy przed Tobą nowe cenne 
możliwości biznesowe!

Od zasysania ziemi i szlamów na terenach 
przemysłowych, po wydmuchiwanie żwiru 
dachowego na placach budowy, ta maszyna 
może podjąć się każdego zadania. 
Podczas korzystania z ramienia ssawnego 
do wykopów jesteś w stanie bezpiecznie 
usunąć ziemię wokół kabli i rurociągów bez 
powodowania jakichkolwiek uszkodzeń. 
To kompletne rozwiązanie dla każdego 
wykonawcy.

Duża moc ssania
Bezproblemowe przenoszenie 

materiału na odległość 300 metrów

Wszechstronność w użyciu
Nieograniczone zastosowanie do różnych 

czynności związanych z zasysaniem, 

wydmuchem i czyszczeniem przemysłowym

Łatwość obsługi
Prosta (zdalna) obsługa, łatwe rozładowanie 

i czyszczenie zbiornika

Zrównoważone rozwiązanie
Oszczędność paliwa, neutralizacja 

zanieczyszczonego powietrza, wysoki 

zwrot z inwestycji
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Twoja wydajność, naszą pasją

DANE KONTAKTOWE
Znajdź swoją osobę kontaktową w Amphitec

JAK MOŻEMY POMÓC?
Chcielibyśmy znaleźć dla Ciebie najbardziej 
optymalne rozwiązanie. 
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży. 
 
TELEFON : +48 41 341 52 22
MAIL : SALES@AMPHITEC.COM 

Teraz jesteśmy w stanie zasysać materiały, 
których wcześniej nie mogliśmy usunąć, 
takie jak twarda glina i popiół lotny.

Twoja wydajność, 
naszą pasją

Podwozie Konfiguracja 4-osiowa różnych marek:
MAN, Scania, Mercedes, Renault oraz inne
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Amphitec Excavation Boom z zasięgiem 210 stopni

Amphitec Roots Blower 11 000 lub 18 000

1 bar / 96%

W przybliżeniu 11 000 lub 18 000 m³/godz

System napędu zdalnego sterowaniaSystem Reco-drive

Ramie ssawne 

Przepływ powietrza

Pompa próżniowa

Nadciśnienie / Moc podciśnienia

System wysokiego podnoszenia 
zbiornika Hi-Lift

Rozładunek zbiornika do Big-Bagów i kontenerów
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2x składane hydraulicznie schowki na węże

Do narzędzi pneumatycznych

Wszystkie funkcje operowane z pilotaDodatkowe funkcje hydrauliczne

Dodatkowe schowki na węże

Kompresor 3 m³ / 7 bar


