


DEJSTVA IN
ŠTEVILKE

Podjetje Cappellotto se lahko pohvali z več kot 60-letnimi izkušnjami. Zaposlenih je 180 ljudi, ki  
sodelujejo z zunanjimi sodelavci in vodilnimi dobavitelji. Ta izjemen človeški kapital nam je omogočil, 
da smo dosegli pomembne rezultate, s proizvodnjo več kot 5000 enot v več kot 60 državah sveta. 
Proizvodnja deluje iz dveh tovarn, katerih skupna pokrita površina znaša 20.000 m2.
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držav po svetu

TEHNOLOGIJA 
IN KNOW-HOW
Temeljni in sestavni del kakovosti Cappellottovih izdelkov 
je uporaba tehnološko naprednih strojev in proizvodnih  
postopkov, ki zagotavljajo najvišjo možno zanesljivost 
in varnost. Vse naše komponente so robotsko varjene s  
plazemsko tehnologijo in na koncu preverjene s  
pomočjo rentgenskih žarkov. V kolikor so potrebni  
posebni certifikati, opravimo tudi teste vseh komponent. Vsi  
rezervoarji, sesalne in izpustne komponente opravijo  
testiranje tesnosti z vakuumom in visokim pritiskom. Nabor 
Cappellottove opreme je certificiran s CE certifikatom in  
lahko pridobi posebno vrsto odobritev, vključno za 
vakuumsko črpanje in transport nevarnih in eksplozivnih 
materialov (ADR in ATEX).



NAŠI IZDELKI  
– REŠITEV ZA  
VSAKO POTREBO

Kombinirana oprema za sesanje in 
transport odpadkov v tekočem in  
blatnem stanju, tudi za praznjenje greznic, 
hidrodinamično čiščenje cevi, 
kanalov, kanalov za odvodnjavanje itd., 
preko visokotlačnega sistema s svežo 
vodo, enote s sistemom ločevanja 
odpadne vode in recikliranja vode, industrijski  
vakuumski sistemi za suhe in prašne 
materiale, pnevmatski kopači in 
specifični izdelki za čiščenje cest in 
varovanje okolja. Resnično edinstven 
in popoln nabor izdelkov, ki zadosti 
vsem potrebam.

Pranje in čiščenje cevi, kanalizacije 
in kanalov z uporabo visokotlačne 
vodne tehnologije.

Vakuumsko nalaganje in transport 
odpadnih vod in drugih tekočin.



Vakuumsko črpanje tekočih 
odpadkov in odpadnih vod 
in pranje z vodo pod visokim  
pritiskom. Možne so naslednje 
verzije: cisterna s fiksno predelno 
steno, cisterna s premično predelno 
steno in stranski rezervoarji za čisto 
vodo.

Pranje cevi in kanalov z 
vakuumskim črpanjem trdnih  
materialov, z uporabo tehnologi-
je ločevanja odpadnih vod in  
nenehnim recikliranjem vode.

Vakuumsko črpanje odpadnih 
vod in suhih materialov z velikim 
volumnom. 

Zelo zmogljivo vakuumsko  
črpanje za profesionalna  
izkopavanja.



CAP COMBI.
ENOSTAVNA KLASIKA.

CAP COMBI je odlična rešitev v vseh situacijah, kjer se  
pojavi potreba po čiščenju kanalizacije in kanalov.  
Ustvarjen, da zadovolji vse potrebe strank, je  
zasnovan na najboljši Cappellottovi tehnologiji, ki je plod  
60-letnih izkušenj. Različne konfiguracije vozila CAP 
COMBI omogočajo, da je čiščenje učinkovitejše,  
zmanjšajo delo za upravljalca in izboljšujejo varnost.

KOMBINIRANA VOZIlA ZA čIščENjE KANAlIZACIjE

CAP COMBI je na voljo v več verzijah:
Rezervoar iz nerjavečega ali navadnega jekla.
Rezervoar s fiksno notranjo ali pomično steno ali bočnimi 
vodnimi rezervoarji.
Različne vrste vakuumskih črpalk (zračno hlajene, vodno 
hlajene itd.).
Certifikati za prevoz nevarnih in eksplozivnih materialov 
(ADR, ATEX).
Visoko učinkovit mehanski prenos omogoča, da se  
črpalke uporabljajo samostojno ali sočasno, odvisno 
od uporabe. Na patentiranem kolutu za sesalno cev s  
teleskopsko roko je lahko nameščena 40-metrska  
sesalna cev. Na željo stranke lahko tej standardni opremi 
dodamo še kolut za visokotlačno cev in tako dosežemo  
maksimalno manevriranje in učinkovitost.







Krožkana površina je hladno valjana s 
posebnimi strojnimi orodji za  

doseganje edinstvenega estetskega 
videza, brez segrevanja stene cisterne.

Novi sistem valovite pločevine vodnega rezervoarja stenam zagotavlja večjo 
vzdržljivost. Zaradi sistema valovite pločevine v obliki črke V se je povečal volumen 

rezervoarja za vodo.

Predel za črpalke je povezan s kabino 
in zato zagotavlja maksimalno udobje 
med vzdrževanjem.

CAP COMBI Cl





Po meri narejeni povezovalni profili  
zagotavljajo boljšo aerodinamiko,  

manjše nabiranje umazanije in lažji 
dostop do kontrol.

Stranske zaščite iz nerjavečega jekla z zaobljenim robom nudijo večjo varnost.
Vodoodporne škatle za shranjevanje 
cevi, ki se odpirajo navzgor.

CAP COMBI Cl





Zaobljen rob na zadnji plošči, mehanizmi 
za odpiranje in zapiranje za večjo varnost 

med delom. 

Nadzorna plošča je nameščena na 
zadnji strani, kar je v skladu z novim 
dizajnom okroglih linij.

CAP COMBI Cl



800 CL

1200 CL

Volumen odpadne vode: 3,00 m3

Volumen vode: 2000 l

Volumen odpadne vode: 4,40 m3

Volumen vode: 2500 l



1500 CL

Volumen odpadne vode: 6,60 m3

Volumen vode: 3200 l

1800 CL

Volumen odpadne vode: 7,10 m3

Volumen vode: 3300 l



2600 CL

Volumen odpadne vode: 10,30 m3

Volumen vode: 3300 l

2600 CL

Volumen odpadne vode: 10,00 ÷ 11,70 m3

Volumen vode: 5200 ÷ 4800 l



3200 CL

Volumen odpadne vode: 14,0 m3

Volumen vode: 5100 l

3200 CL

Volumen odpadne vode: 14,50 m3

Volumen vode: 5300 l
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KOMBINIRANA ENOTA ZA VAKUUMSKO NAlAgANjE ODPADNIh VOD IN čIščENjE KANAlIZACIjE

CAP COMBI FI.
ENOSTAVNA KLASIKA.

Vozilo CAP COMBI FI že od nekdaj predstavlja najenostavnejšo rešitev, ki je praktična in učinkovita 
hkrati. Razvoj tehnologije zadnjih petdeset let je pripeljal optimizacijo do točke, ko operaterji vedno 
delajo v najboljših možnih pogojih. Rezervoar CAP COMBI-ja FI je razdeljen na dva dela, ki ju ločuje 
notranja stena:
sprednji predel za transport vode;
zadnji predel za zbiranje odpadnih vod.
To je integrirano z več alternativami za zaščito črpalk na straneh in z instalacijo vrat, ki opazno  
zmanjšajo raven hrupa. Ta model vozila ponuja širok spekter možnosti.

Konfiguracija

CAP COMBI je možno konfigurirati s široko ponudbo možnosti.
Rezervoar iz nerjavečega ali navadnega jekla.
Volumen rezervoarja od 2.000 do 20.000 litrov.
Različne vrste vakuumskih črpalk (zračno hlajene, vodno hlajene itd.).
Visokotlačna črpalka s trojnim sistemom črpanja s širokim naborom stopenj pretoka in pritiska. 
Kolut za visokotlačno cev, montiran horizontalno ali v kombinaciji s teleskopsko roko.
Sesalna cev na kolutu.
Krogelni ali drsni ventili, pnevmatska ali ročna aktivacija.
Na voljo je več certifikatov (ADR, ATEX).

FI





Rezervoar iz jekla z visoko odpornostjo na korozijo in abrazijo.
Ojačitveni obroči in valobrani v sorazmerju z volumnom in  
aplikacijami. 
Zaščitni laki za zaščito jekla. 
Dvig cisterne s pomočjo hidravličnih cilindrov.
Pritrditev cisterne na šasijo s pomočjo pnevmatskih cilindrov.
Zadnji pokrov se odpira hidravlično, s pomočjo dveh hidravličnih 
cilindrov, in ima posebna neoprenska tesnila za zagotavljanje 
popolne tesnosti. 
Indikator ravni vode.
Indikator ravni odpadne vode s plovcem. 
Vakuumska črpalka.

OSNOVNA OPREMA

Pnevmatski vakuumski/tlačni kontrolni ventil.
Visokotlačna vodna črpalka.
Ventil za regulacijo pritiska. 
Visoko učinkovit mehanski prenos, sestavljen iz jermenov in  
jermenic, gnan preko odgona.
Samostojno ali sočasno aktiviranje črpalk.
Filter za zbiranje olja.
čistilni ciklon.
Stranski predali za shranjevanje cevi.
Kontrolna plošča iz nerjavečega jekla.
Premične delovne luči.



Rezervoar iz nerjavečega jekla.
ADR/ATEX adaptacija za prevoz nevarnih oz. 
eksplozivnih odpadkov.
Teleskopska roka s sesalno cevjo s hidravličnim 
upravljanjem.
Kolut za sesalno cev, vrtljiv za minimalno 270°.
Spiranje.
Transferna črpalka.
Visokotlačna cev za spiranje kanalov, speljana 
preko gibljive teleskopske roke.
Radijska kontrola.
Zaščita črpalk proti zmrzovanju za delovanje v 
zimskem času.
Zadnja video kamera.
škatla za orodje.

DODATNA OPREMA



CAP JET.
OKRETEN IN HITER.

Voda pri polni moči – to je osnovni koncept naših  
vozil CAP JET,  izdelanih za visokotlačno vodno  
čiščenje cevi, kanalizacije in kanalov, onesnaženih s trdnimi  
odpadki in strjenimi naplavinami. Zaradi enostavnosti 
opreme, ki je sestavljena iz visokotlačne črpalke, rezervoarja z  
ustreznim volumnom in hidravličnega koluta za navijanje  
visokotlačne cevi, je vozilo idealno za hitro intervencijo. 
Vodni rezervoar je mogoče izdelati iz nerjavečega ali  
navadnega jekla.

hITRA INTERVENCIjA





CAP VAC.
VEČ ČIŠČENJA S PREVOZOM. 

Ustvarjen za vakuumsko črpanje in transport  
odpadnih vod ter drugih odpadnih tekočin je vozilo  
CAP VAC odlična, enostavna in praktična izbira.  
Rezervoarji so narejeni iz nerjavečega ali navadnega  
jekla in so montirani na ustrezno šasijo.
Priklopimo lahko različne tipe vakuumskih črpalk  
(zračno hlajene, vodno hlajene itd.). Vse različice vozila 
CAP VAC lahko na željo stranke pridobijo certifikate za 
prevoz nevarnih ali eksplozivnih materialov (ADR in ATEX).

VAKUUMSKA CISTERNA





CAP RECY.
ČISTI PRIHRANEK.

CAP RECY, naslednja stopnja vozila CAP COMBI, je plod več 
kot 25-letnih izkušenj, kar se kaže v optimizaciji edinstvene tehnologi-
je, ki omogoča ohranjanje vode. Izdelan za čiščenje kanalizacije 
in kanalov, CAP RECY deluje hitro, učinkovito in ekonomično. 
Pri delovanju uporablja odpadno vodo za ponovno uporabo v  
neprekinjenem ciklu. Ekskluzivni integrirani Cappellottov sistem 
za recikliranje loči vodo od blata s pomočjo posebnih filtrov in 
ločevalnih mehanizmov, kar vodi omogoča, da se neprekinjeno 
in nemudoma uporabi skozi visokotlačno črpalko. 

ENOTA ZA RECIKlIRANjE

CAP RECY uPORABLJA  
5-sTOPEnJskI sIsTEM zA 
LOčEVAnJE BLATA In  
RECIkLIRAnJE VOdE.
1) Veliki filter loči trdne snovi iz 
odpadne vode.
2) Samočistilni cilindrični filter filtrira 
molekule, velike do 500 µm.
3) Visoko zmogljiv ciklonski filter 
(ciklon).
4) Selektivni petstopenjski  
rezervoar, ki deluje po principu 
gravitacije.
5) Zaključni cikloni za končno  
filtriranje.

zAkAJ IzBRATI CAP RECY?
Zmanjša neproduktivni čas, ki ga 
porabimo za to, da  
natočimo vodo.
Zaradi čiščenja odpadne vode 
zmanjšamo volumen blata in s 
tem povečamo prostor za  
izčrpane odplake.
Sesalne cevi so zaščitene in ni 
nevarnosti abrazije.
Ni prekinitev v delovnem ciklu, 
medtem ko se voda reciklira.
Možnost delovanja kljub velikim 
količinam vode v ceveh.
Ni časovnih prekinitev.
Zaščita tlačne črpalke.
Popolno ločevanje usedlin.
Popolnoma avtomatsko čiščenje  
sistema.





CAP BORA.
SESANJE IN MOČ. 

CAP BORA je najnovejši tehnološki dosežek vakuumske-
ga črpanja in pnevmatskega transporta suhih in prašnih 
materialov in tekočin, vključno z ADR nevarnimi in ATEX  
eksplozivnimi materiali. Nameščene so rotacijske 
vakuumske črpalke, sinonim za visoko zmogljivost in 
zanesljivost, ki lahko dosežejo do 95 % vakuuma. jedro 
te tehnološke dovršenosti je filtrirni sistem, s katerim 
dosežemo idealno ravnovesje med filtrirno površino (70 
m2) in volumnom filtra (5,5 m³). To zagotavlja primeren 
zračni pretok brez omejitev. Za doseganje maksimalne učinko-
vitosti smo razvili samočistilni sistem filtriranja. Povsem 
avtomatično se ohrani učinkovitost filtra med delovnim 
ciklom, material, ki se je nabral v filtru, pa je odvržen 
neposredno v zbirni rezervoar. Faza črpanja uporablja  
ekskluzivni pnevmatski transportni sistem, kar dovoljuje  
materialu, da ga črpamo do višine 60 m.

INDUSTRIjSKI VAKUUMSKI NAKlADAč

POdROčJA uPORABE
jeklarne, cementarne in 
livarne.
Elektrarne.
Kemični in petrokemični 
obrati, rafinerije nafte.
Kovinska in steklarska  
industrija.

Obrati za pretvorbo  
odpadkov v energijo.
Papirna industrija.
Vzdrževanje cest.
ladjedelnice.
Silosi za žita.
Odlagališča in obrati  
za čiščenje odplak.





CAP GEO.
NOV MEJNIK IZKOPAVANJA.

CAP GEO je ustvarjen posebej za izkopavanje velikih  
količin materiala z vakuumskim nalaganjem težkih  
materialov na področjih, ki so težje dostopna s tradicionalnimi 
mehanskimi sistemi, in predstavlja sam vrh vakuumskega 
izkopavanja. Zaradi nenehnega procesa izboljševanja s 
številnimi patenti je CAP gEO skoraj 10 let po nastanku 
dosegel popolno zrelost. Na kratko, to vključuje naslednje 
značilnosti:

PNEVMATSKO IZKOPAVANjE

Nepremagljiva sesalna moč vse do 20.000 m³/h z  
maksimalnim vakuumom 95 %.
Nov samo-očiščevalni filter, odporen na temperature do 
150°C.
Patentiran sistem, ki vrti rezervoar med delom za 270°.
Razlaganje in dvigovanje rezervoarja na višini 2,65 m.
4-zglobna roka za izkop s premerom 300 mm in  
proti-abrazijsko cevjo.
Kombinirana rotacija rezervoarja in roke za 360°.

Vozilo CAP GEO lahko na željo stranke pridobi certifikate 
AdR in ATEX.
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