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En torrsugare i premiumklassen TORRSUGNING



Kraftfull och pålitlig 
Det mycket effektiva torrsugfordonet finns att tillgå i standard-
utförande med en kraftfull SIAV-8702 Roots-kompressor med 
en sugeffekt på upp till 9000 m3/h. Med en vakuumkapacitet  
på 90 % och ett tryck på upp till 1 bar är fordonet utrustat för 
alla typer av torrsugnings- och blåsningsarbeten. Frånlufts-
filtrering sker genom 72 filterpåsar med helautomatisk rengöring 
av filterelementen.
Kraften överförs direkt utan användning av remdrift, vilket  
innebär att systemet är mycket tillförlitligt och kräver minimalt 
underhåll. 

Mångsidig och effektiv
Hercules torrsugen är framtagen för de tyngsta och mest  
krävande torrsugjobben, men den kan även användas för våtsug-
ning. Den flexibla torrsugen kan på ett optimalt sätt anpassas 
till all typ av användning oavsett om sugarbetet sker underifrån 
eller uppifrån. Filterkammaren är optimalt utformad och har en 
stor hydraulisk tömningslucka för att göra tömningen enkel och 
effektiv. Med hjälp av en specialdesignad blåsejektor kan torra 
material på ett mycket effektivt sätt transporteras, också uppåt. 
Alla driftsfunktioner kan skötas med hjälp av radiofjärrstyrning.
För maximal blåseffekt kan torrsugen fås med en skruvkom-
pressor med ett luftflöde på nästan 7300 m3/h och ett konstant 
övertryck på 2 bar (3 bar absolut). I denna konfiguration är  
Hercules verkligen en högpresterande maskin.
Som ett alternativ kan Hercules också utrustas med en hög-
trycksvattenpump för mindre spolnings- eller rengöringsjobb.

Högtipp
Hercules kan kombineras med ett högtippsystem med en styv 
och lätt design för att få optimal nyttolast. Som ett alternativ kan 
hjälpramen fås i aluminium. Det unika systemet med två front-
monterade cylindrar ger enastående tippstabilitet.

Användarvänlig
Hercules är utrustad med ett modernt användargränssnitt och en 
radiofjärrkontroll med kompletta funktioner. IQAN-pekskärmen 
visar tydligt de olika parametrarna som behövs för en smidig 
och säker drift. Bluetooth-adaptern G11 är ett tillval som kan 
användas för anslutning till IQAN, och det är också ett behändigt 
verktyg för operatören och servicepersonalen för att optimera 
fordonets drift.



FAKTA I KORTHET
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TEKNISKA DATA OCH UTRUSTNING

Buller och frysskydd

>  Ljudisolerat utrymme för vakuumpumpen och högtrycksvatten-
pumpen (tillval) med 2 dörrar

> Överdimensionerat luftintag och utblås

> För användning ned till -30 °C

> Korta och isolerade rörledningar

Tillval

> Fläktelement

> Dieselvärmare

Radiofjärrkontroll

> Sugbomskontroll

> Vakuumpump på/av

> Start/stopp och varvtalsreglering av fordonets motor

> Filterrengöring

> Sug/tryckläge

> Vibratorer på/av

> Tillval: vattenpump på/av

> Tillval: Smartphone-app med Bluetooth för fjärranslutning

Vakuumsystem

>    Rootskompressor SIAV-8702 med en sugkapacitet på  
9000 m³ /h fritt luftflöde, ett maximalt vakuum på 90 % och  
1 bar övertryck,  
alternativt  
skruvkompressor Aerzen VML 95 med en sugeffekt på  
7260 m³/h fritt luftflöde, ett maximalt vakuum på 85 % och  
upp till 2 bar konstant övertryck

>  Filtersystem med 72 runda huvudfilter, monterat i kammare  
av rostfritt stål med hydrauliskt tömningslucka 

> Vakuumpumpen drivs direkt med en kardanaxel, utan remmar

Tillval

>  Sugbom med 8“ sugslang, 270 ° hydrauliskt svängbar,  
arbetsradie på 6750 mm, 1400 mm hydrauliskt utskjut 

>  Helt hydraulisk fyrasegments grävarm med 10“ sugslang,  
180 ° hydrauliskt svängbar

> Hydraulisk sugslangsrulle

>  Högtrycksvattenpump med en flödeshastighet på 30 till  
150 liter/min och ett tryck på högst 200 bar

>  Självuppvindande slangrulle med 18 m DN10 slang

>  Hydraulisk spolslangrulle för 60 m DN13 slang

> Vattentank gjord i aluminium, kapacitet 300 liter

>  Avstängningsventiler för vått material med snabbkopplingar

> Automatisk tryckjusteringsventil vid ejektorblåsning

Tank 

> Tank tillverkad i rostfritt stål

> Tippcylinder för effektiv tanktömning

> Nivåsensorer för torrt och vått material

> Helhydraulisk bakgavel

Tillval

> Blåsejektor

> Storsäckstömning

> 8“ sugventil

> Bomventil

> 10“ tömningsventil

> Utbytbart sugrör

> Aluminiumhjälpram

> Dubbla vibratorer

> Automatisk filterrengöring

> Högtipp med hydrauliska stödben

> Tank i ADR-utförande

> PED-godkännande

3-axligt chassi 4-axligt chassi

Tankvolym (l) 9000 - 12000 12000 - 15000

Nyttolast (kg) 5300 - 7500 9000 - 11000

Dimensioner L x B x H (mm) 9000 x 2500 x 3960 10200 x 2500 x 3960



Enastående blåsprestanda
Tillsammans med Aerzen skruvkompressorn, blir Hercules en  
högpresterande materialblåsare. Framför allt med grusblåsning,  
silo-fyllning eller singelblåsning till höga tak är Hercules den  
effektivaste i sitt slag. Med ett kontinuerligt övertryck på 2 bar  
och en konstant hög luftflödeshastighet är Hercules inte bara en 
mycket effektiv blåsare, utan även mycket effektiv när det gäller 
sugarbeten. 

Fjärranslutning via 
Bluetooth-adapter 
för snabb support  
och hjälp via vårt  
service-team 
KAISER EUR-MARK.

KOMPONENETER OCH TEKNIK

HERCULES, MARKNADENS EFFEKTIVASTE 
MATERIALBLÅSARE

Vakuumpumpar

Sugbommar

FjärråtkomstTillbehör

HIBON-vridkolvskompressor

AERZEN-skruvkompressor

Rör- och slanghållareVibrator

SugintagHydrauliska stödben Helhydraulisk grävningsarm

Helhydraulisk sugbom
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V OY EUR-MARK AB
Jakobstadsvägen 39
66900 Nykarleby, Finland
T +358 20 73 45 800
info@eurmark.fi
www.eurmark.fi

MORO KAISER S.R.L.
Via Pontebbana, 16
33080 Fiume Veneto (PN), Italy
T +39 0434 951 211
infomoro@morokaiser.it
www.morokaiser.it

KAISER AG
Vorarlbergerstrasse 220
9486 Schaanwald, Liechtenstein
T +423 377 21 21
kaiserag@kaiser.li
www.kaiser.li

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH 
Gewerbestraße 4
6710 Nenzing, Austria
T +43 5525 641 80
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at 

KAISER Eastern Europe s.r.o.
Priemyselná 604/5
922 02 Krakovany, Slovakia
T +421 33 7353 500
kaiser@kaiser-ee.sk
www.kaiser-ee.sk 

KAISER PREMIER LLC
2550 E. Bijou Ave.
Fort Morgan, CO 80701, USA
T +1 970 542 1975
sales@kaiserpremier.com
www.kaiserpremier.com
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KAISER-PRODUKTER GJORDA  
FÖR DITT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ÅTERANVÄNDNINGS-
FORDON

AquaStar

Eco 3.0

EcoCycler

CityCycler

EcoCombi

CityCleaner

Högsta prestanda och 
tillförlitlighet under de 
mest svårarbetade  
rörledningsförhållanden.

KOMBINERADE 
FORDON

Elegance 2.0

AquaStar

Combi Eur-Mark

Tornado

BasicLine

Flexibilitet för användning 
i ett brett spektrum av 
applikationer.

TORRSUGNINGS-
FORDON

Högeffektiv vakuum-
sugning av torra och 
våta material.

JÄRNVÄGSGRÄVARE

S22RR

Perfekt anpassade till 
järnvägsmiljön.

MOBIL SPINDEL-
GRÄVARE

Enastående teknik  
som klarar de svåraste 
utmaningar

VATTENRENING/ 
AVVATTNING

AquaStar WT

Vattenrening med hjälp 
av flockning.

SUG- OCH 
SPOLNINGS FORDON

Tornado

Elegance 2.0

Twister

Specialfordon

Utformade för att uppfylla 
de högsta prestandakra-
ven i respektive område.

Hercules

Cerberus S12 Allroad

S12 4x4

S10

S2

HYDROVACS

CV-Series

Urban X

Hög produktivitet med 
robust och pålitlig teknik.

KolDry


