
WOZY ASENIZACYJNE

ARMOR



MODEL TCH na jednej osi od 6 000 l do 14 000 l 

 
Gama wozów asenizacyjnych Serii TCH jednoosiowych to rozwiązanie do małych 

i średnich gospodarstw. Niezależna Rama oraz przygotowane wszystkie mocowania 

pod ewentualną rozbudowę maszyny oraz wysokowydajne kompresory JUROP 

to standard w każdym modelu.

MODEL TCH60 TCH70 TCH80 TCH100 TCH110 TCH120 TCH130 TCH140

Pojemność (L) 6000 7000 8000 10000 11000 12000 13000 14000

Kompresor (L/min) 9000 9000 9000 11000 11000 11000 11000 11000

Oś (mm) 80 80 90 110 150 150 150 150

Koła 550 60 22,5 550 60 22,5 550 60 22,5 23,1 R 26 30,5 R 32 30,5 R 32 30,5 R 32 30,5 R 32



Wyposażenie standardowe:

Rama beczki oddzielna - przykręcana śrubami.

Dyszel wzdłużny resorowany

Wspornik lewarkowy

Przygotowanie pod aplikator doglebowy

Zbiornik ocynkowany wykonany z blachy 6mm

Tylne drzwi 70cm

Otwory boczne lewy i prawy z przygotowaniem 

do zaworu bocznego

Przygotowanie do ramienia bocznego

Zawór tylny hydrauliczny

Zawór boczny z szybkozłączem 150mm

Wskaźnik rurowy 110mm

Kompresor JUROP

Wałek szerokokątny

6m węża 150mm

Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe



MODEL TCH na 2 osiach OD 8 000 l – 20 000 l

Model TCH na dwóch osiach to odpowiedź dla klientów o większych areałach. 

Pojemności do 20000 litrów oraz możliwości rozbudowy beczki w wybranym przez siebie 

momencie czyni z nich maszyny unikalne. Są to maszyny o najlepszych parametrach, 

które pozwalają stworzyć nam unikatową i indywidualną ofertę dla każdego nabywcy. 

Resorowane dyszle, skrętne osie, pełne sterowanie maszyną z kabiny, aplikatory, 

ramiona boczne to tylko jedne z wielu naszych możliwości.

MODEL TCH 80 TCH 100 TCH 120 TCH 130 TCH 160 TCH 180 TCH 200 TCH 220

Pojemność (L)

Kompresor 

(L/min)

Oś (mm)

Koła

8000 10000 12000 13000 16000 18000 20000 22000

9000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

80 80 90 90 110 110 150 150

550 60 22,5 550 60 22,5 550 60 22,5 550 60 22,5 550 60 22,5 600 x 55  26,5 650-55  26,5 650-55  26,5



Wyposażenie standardowe:

Zbiornik ze stali ocynkowany 

Rama niezależna – wzmacniająca konstrukcję wozu, 
rama z profilu 

Dyszel resorowany wzdłużnie

Wspornik hydrauliczny

Zawieszenie BOGGIE, z  tylną osią skrętną

Hamulce pneumatyczne dwu obwodowe

Błotniki

Przygotowanie do zamontowania ramienia bocznego

Przygotowanie do zastosowania 
urządzenia rozlewającego

Dolny spust na kamienie (do czyszczenia zbiornika)

Właz tylny 700mm z dodatkowym otworem na 150 mm

Oświetlenie drogowe

Kompresor JUROP

Podwójne zabezpieczenie przy napełnianiu: 
na górze i z przodu

Dwa zawory do regulacji ciśnienia: Manometr

Wałek WOM szerokokątny

Rurowy pionowy wskaźnik 110 mm

Króćce boczne o średnicy 150mm: po prawej 
i lewej stronie 3 m giętkiego i 3 m galwanizowanego

Uchwyty boczne dla węża

Tylny zawór hydrauliczny o śr. 150 mm

Rozlewacz – stożkowa dysza z regulowanym otworem

Zawór ręczny boczny z szybko-złączem 



 MODEL TCH  3 OSIOWY OD 18 000 l do 30 000 l 

Wozy Asenizacyjne na 3 osiach to odpowiedź dla największych gospodarstw. 

Pojemności do 30000 litrów są w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej 

wymagających klientów. Nasze wozy spełniają wszystkie rygorystyczne 

normy europejskie dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo i wysoką jakość. 

Szereg rozwiązań zastosowanych w wozach ARMOR pozwala na dobór maszyny 

w takich parametrach jakie życzy sobie klient.

MODEL TCH 180 TCH 200 TCH 220 TCH 240 TCH 300

Pojemność (L) 18000 20000 22000 24000 30000

Kompresor (L/min) 11000 11000 11000 14000 14000

Oś (mm) 110 110 110 110 150

Koła 600 x 55 x 26,5 650-55 R 26,5 650-55 R 26,5 650-55 R 26,5 650 x 65 R 26,5

 



Wyposażenie standardowe:

Zbiornik ze stali ocynkowany 

Rama niezależna – wzmacniająca 
konstrukcję wozu, rama z profilu

Dyszel resorowany wzdłużnie

Wspornik hydrauliczny

TRIDEM z tylną i przednią osią skrętną 

Hamulce pneumatyczne dwu obwodowe

Błotniki

Przygotowanie do zamontowania 
ramienia bocznego

Przygotowanie do zastosowania urządzenia 
rozlewającego

Dolny spust na kamienie 
(do czyszczenia zbiornika)

Właz tylny 700mm z dodatkowym otworem 
na 150 mm

Oświetlenie drogowe

Kompresor JUROP 

Podwójne zabezpieczenie przy napełnianiu: 
na górze i z przodu

Dwa zawory do regulacji ciśnienia: Manometr

Wałek WOM szerokokątny

Rurowy pionowy wskaźnik 110 mm

Króćce boczne o średnicy 150mm: po prawej 
i lewej stronie

3 m giętkiego i 3 m galwanizowanego węża

Uchwyty boczne dla węża

Tylny zawór hydrauliczny o śr. 150 mm

Rozlewacz – stożkowa dysza z regulowanym 
otworem

Zawór ręczny boczny z szybko-złączem 



Konstrukcja wozów asenizacyjnych

Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej stali,
obustronnie spawane oraz ocynkowane. 
Na życzenie klienta producent może pomalować 
zbiornik farbą epoksydową wewnątrz jak
i na zewnątrz. 
W przypadku używania maszyny do transportu 
materiałów agresywnych jak np. RSM 
takie rozwiązanie stanowi dodatkową powłokę 
zabezpieczającą .

ARMOR Industries zastosował falochrony 
wewnątrz zbiornika w zależności od pojemności 
zbiornika przy maszynach do 10 000 l pojemności  
jest jeden, powyżej są dwa, a przy dużych 
pojemnościach nawet 3 falochrony.  
 
Rama nośna maszyny powstaje z profilu UPN, 
który badany jest ultradźwiękami w celu 
wyeliminowania najmniejszych wad, 
jak np. mikropęknięcia.



Wyposażenie:

W naszych wozach stosujemy kompresory 
najlepszej europejskiej firmy JUROP.
Kompresory te mogą być napędzane z wałka 
WOM 540 lub 1000 obr./min. lub za pomocą silnika 
hydraulicznego. Można doposażyć je w dodatkowe 
zbiorniki na olej, system chłodzenia cieczą 
lub zastosować zespół pomp 
próżniowo-wyporowych. 

OŚ SKRĘTNA NADĄŻNA - potocznie zwana 
„luźną osią” jej zastosowanie jest niezbędne 
w maszynach, które mają 2 lub więcej osi. 
Ułatwia manewrowanie maszyną zmniejsza 
zużycie bieżnika w oponach, nie powodując 
uszkodzenia podłoża. ARMOR Industries stosuje 
te rozwiązanie standardowo w wozach 
od pojemności 10 000 l w zawieszeniu typu 
TANDEM oraz BOGGIE.

OŚ SKRĘTNA WYMUSZONA – jest to zamknięty 
układ siłowników  hydraulicznych, które 
zamocowane do dodatkowych zaczepów 
w ciągniku poprzez  wysunięcie lub schowanie się 
siłownika przekazują energię na oś powodując jej
skręcenie. Wóz asenizacyjny  kopiuje kierunek 
skrętu ciągnika rolniczego. Takie rozwiązanie 
dostępne jest za dopłatą .

ODSTOJNIK NA KAMIENIE 
Główna funkcja jaką pełni to zbieranie dużych 
zanieczyszczeń w zbiorniku np.: kamienie, 
kolby kukurydzy itp. ale podczas czyszczenia 
zbiornika umożliwia całkowite jego opróżnienie.
Jest to w standardzie.

TŁUMIK 3w1 – głównie pełni funkcję 
zabezpieczania kompresora przed dostaniem się 
pyłów i drobnych cząstek które w trakcie 
eksploatacji mogłyby uszkodzić elementy robocze.
Obniża hałas podczas pracy kompresora 
jednocześnie zbiera olej, który smaruje łopatki 
w trakcie pompowania lub zasysania.
ARMOR Industries zminimalizował konstrukcję 
tłumika dzięki czemu jest kompatybilny.
Na załączonym zdjęciu kompresor JUROP 
napędzany silnikiem hydraulicznym wraz 
z Tłumikiem 3 w 1 umieszczony z lewej strony 
wozu asenizacyjnego.



Ramię do pompowania to udogodnienie, 
które pozwala na napełnienie beczki 
bez wychodzenia z kabiny ciągnika. 

Ramię pozwala na obsługę z lewej 
lub prawej strony beczki. 

Ramię może być wyposażone w akcelerator, 
który wspomaga załadunek i ułatwia zasysanie 
gęstego materiału.

Całość można także doposażyć w Lejek 
do pompowania, który na stałe połączony 
ze zbiornikiem z gnojowicą pozwala 
na szybkie połączenie z ramieniem 
do pompowania

Ramię do pompowania  boczne uniwersalne  150 mm i 200 mm

Ramię do pompowania

Ramię do pompowania zamontowane na zbiorniku 



Model talerzowy 
- Średnica  talerzy od 200  mm  do 620  mm.

Aplikatory

Model węże wleczone 9-30m
Od 12 do 36 metrów. 
Wyposażony w 1 lub 2 miksery. 
Posiada odkamieniacz. 
Średnica węży od 30 mm do 50 mm.

Model doglebowy 
Zęby kwadratowe 3-6 m.
Zęby sprężynowe 3-6 m.

Model z dyszami obrotowymi.



Polub nas na:

Sprawdź mieszadła ARMOR Industries


