
WOZY ASENIZACYJNE OD 2 600 L DO 30 000 L



1 oś: od 2 600 L do 11 350 L 

2 osie: od 7 150 L do 22 700 L

3 osie: od 18 500 L do 30 000 L
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WYTRZYMAŁOŚĆUNIKALNA KONCEPCJA

DOŚWIADCZENIE

Dzięki adaptacji technologii stosowanej w przemyśle 
dla sektora rolniczego, fi rma PICHON może zaoferować 
swoim odbiorcom wozy najwyższej jakości. Kontrola 
każdego etapu, od pomysłu do wykonania, zapewnia fi rmie 
PICHON gwarancję jakości i niepodważalnej solidności.

Dokonując wyboru konstrukcji PICHON miał na celu 
zmniejszenie ciężaru swoich wozów. W rzeczywistości  
zintegrowana rama jest lżejsza od ramy standardowej 
i zapewnia niższy środek ciężkości. 

Koncepcja TCI (Tonne Châssis Intégré - Wóz aseniza-
cyjny z Ramą Zintegrowaną) to niespotykana na rynku 
gwarancja stabilności i zwiększone bezpieczeństwo 
w trakcie pracy na polu i podczas transportu drogowego. 

Od ponad 40 lat ekipa PICHON analizuje, 
doradza i oferuje idealne rozwiązania 
zarówno pod względem technicznym jak 
i oszczędnym, na podstawie indywidualnej 
analizy potrzeb każdego użytkownika.

Cynkowanie zgodne 
z NF EN ISO 1461

Badanie mikroskopowe spawów

Zbiornik i rama wzdłużnie 
przyspawana na całej długości

Seria TCI  (Tonne Châssis Intégré- Wóz asenizacyjny z Ramą Zintegrowaną) jest znakiem rozpoznawczym Ets PICHON 
od ponad czterdziestu lat. Zastosowanie ramy zintegrowanej zwiększyło stabilność całej serii wozów PICHON. Zbiornik 
zgodny z dyrektywą europejską 97/23/EC (PED) jest przyspawany bezpośrednio do podwozia, dzięki czemu uzyskano 
najniższy środek ciężkości na rynku. 

Segmenty zbiornika i dennice są łączone “od czoła”, następnie spawane ręcznie wewnątrz i na zewnątrz podczas procesu spawa-
nia łukiem krytym. Aby przestrzegać obowiązujących norm (PED), PICHON używa dennic typu GRC (Grand Rayon Carré), które 
pozwalają zwiększyć wytrzymałość na próżnię i podciśnienie.

Firma PICHON oferuje zbiorniki wykonane z różnej grubości stali od 5 do 8 mm, proporcjonalnie do ich pojemności. Wykonane są 
ze stali S235JRG2 z właściwościami mechanicznymi odpowiednimi do cynkowania na gorąco - procesu, na które PICHON zwraca 
szczególną uwagę, w celu zapewnienia długowieczności swoim produktom.

Dzięki zastosowaniu adaptacji do montażu, każdy użytkownik w zależności od potrzeb może wzbogacić swój wóz asenizacyjny 
w potrzebny osprzęt w każdym momencie. Wozy PICHON są dostępne w wersji jedno, dwu lub trzyosiowej, aby sprostać oczekiwa-
niom nawet najbardziej wymagających klientów.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW SERII PICHON
PICHON oferuje szeroką gamę wozów o pojemności od 2 600 do 30 000L, stworzonych do użytku 
profesjonalnego w sektorze rolniczym.

Dla użytkowników zainteresowanych układem jezdnym z kołami o dużej średnicy Pichon oferuje 
zbiorniki z wycięciem na koła. Pomimo ich zastosowania zachowano nominalną całkowitą pojemność 
zbiornika. Możliwe to jest dzięki zwiększeniu objętości zbiornika lub zastosowaniu szerszych kręgów.

Zbiornik zgodny z dyrektywą PED 97/23/EC
Ciśnienie robocze: 1 bar
Próba ciśnieniowa: 1,43 bar
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Dbając o bezpieczeństwo użytkownika, PICHON zwraca szczególną uwagę przy wyborze komponentów, głównie układu jezdnego. Wóz asenizacyjny jest pojazdem rolniczym, mającym 
w większości zastosowanie na drodze. Dlatego też liczbę osi, jej rozmiary, rodzaj hamulców należy dobrać zgodnie z pojemnością wozu. Pneumatyka jest również dość istotnym elementem dla tego 
typu maszyn. 

Stawiając na jakość i właściwy wybór tych właśnie elementów jesteśmy w stanie zapewnić użytkownikowi maksymalną wydajność uwarunkowaną zastosowaniem maszyny.
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS TRANSPORTU
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Widzieć i “być widzianym” to dwa kluczowe aspekty 
bezpieczeństwa drogowego. 

WSKAŹNIKI – KONTROLKI

1 OŚWIETLENIE

2 DYSZLE
Dyszel jest jednym z najważniejszych elementów 
gwarantujących bezpieczeństwo maszyny. Zaczep 
oczkowy bądź kulowy Ø 80mm, wszystkie są stan-
daryzowane i wymienne.

3
Od dwóch prostych wzierników 3’’ wskazujących 
pełny zbiornik po wskaźnik rurowy, wskazujący 
dokładny poziom zapełnienia zbiornika. 

OTWORY
W celu ułatwienia konserwacji, PICHON wyposażył 
swoje wozy we włazy o dużej objętości zamonto-
wane na zawiasach. Wybór włazu i liczba otworów 
są uzależnione od dostępu do miejsca pompowa-
nia, szybkości opróżniania i wybranego regulatora 
przepływu.

BŁOTNIKI - UCHWYTY 
NA WĘŻE

W celu ułatwienia pracy operatorowi, PICHON pole-
ca uchwyty na węże odpowiednio dostosowane do 
konfi guracji wyposażenia: koryto na węże, zestaw 
podwójnych uchwytów na węże... 

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA 

7 OSIE - PIASTY
Przy wyborze wymiarów osi należy pamiętać, aby były 
one dobrane odpowiednio z PTAC wozu, PICHON propo-
nuje osie ponadgabarytowe odpowiednio dopasowane 
do piast, układu jezdnego oraz hamulców, zachowując 
absolutnie niezbędne standardy bezpieczeństwa.

8 HAMULCE 
Skuteczny układ hamulcowy to bezpieczeństwo podczas 
jazdy. Wymiary bębnów są proporcjonalnie uwarunko-
wane od obciążenia, prędkości i średnicy kół. Ponadto 
są zabezpieczone przed zewnętrznymi zanieczyszcze-
niami, a ich szczęki są uruchamiane albo pneumatycz-
nie albo przez obwód hydrauliczny ciągnika. Dla jeszcze 
większego bezpieczeństwa dostępny jest system 
hamowania proporcjonalnego do obciążenia. 

9 KOŁA 
Właściwy dobór ogumienia jest ważnym elementem dla 
właściwego użytkowaniu wozu asenizacyjnego. Czy 
chodzi o model rolny, drogowy czy o słabo ciśnieniowy, 
fi rma PICHON dysponuje szeroką gamą ogumienia dla 
wszystkich zastosowań. Nasz przedstawiciel handlowy 
chętnie doradzi Państwu odpowiedni typ, profi l i rozmiar 
w zależności od zastosowania.

6 KOMPRESORY
Wybór kompresora jest uzależniony od warunków 
użytkowania i pojemności zbiornika. PICHON proponuje 
szeroki wybór kompresorów: chłodzonych powietrzem 
lub wodą, również takich jak pompy wyporowe, łopatkowe 
i ośrodkowe, w zależności od oczekiwanej mocy i ciśnienia.
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KOMFORT PROWADZENIA

6

WYBIERZ OPTYMALNY KOMFORT

KOMFORT KONSERWACJI KOMFORT UŻYTKOWANIA



7

INTUICYJNE STEROWANIE

ZARZĄDZANIE DAWKOWANIEM

Ergonomiczna, skrzynka do sterowania elektro-hydraulic-
znego pozwala na automatyzację cykli działania poprzez 
magistralę komunikacyjną CAN (Controller Area Network) 
w kabinie. Za pomocą specjalnego uchwytu można ją 
z łatwością zawiesić w kabinie, jest dostępna w formie 
rozdzielacza i pilota. Odkryjcie również łatwość sterowania 
poprzez ekran dotykowy. Wszystkie cykle: transport, pom-
powanie i rozlewanie są zautomatyzowane. Parametry 
ustawia się ręcznie poprzez uniwersalny ekran i sterownik.

Dawkowanie rozlewania sterowane przez DPA (System pro-
porcjonalnego dawkowania), zapewnia możliwość regulacji 
ilości rozlewanej gnojowicy na polu poprzez hydrauliczny 
zawór spustowy. W zależności od prędkości pracy, uzyskuje 
się pożądaną dawkę rozlewania. Operator ustawia para-
metry pracy i pożądaną ilość za pomocą ekranu dotykowego. 
Po zakończeniu pracy, wystarczy wydrukować paragon lub 
zapisać dane na kluczu USB, w celu sprawdzenia wykona-
nej pracy (szybkości, czasu, powierzchni, objętości). Odzysk 
gnojowicy jest zoptymalizowany, a sterowanie ułatwione. 

KOMFORTOWE WYPOSAŻENIA

OPRÓŻNIANIE PRZY 
OBNIŻANIU

PRZEGRODA 
ZAPOBIEGAJĄCA 
FALOWANIU 
CIECZY

Objętość przedziału 1: od 3500 do 
4500 L zależności od Ø zbiornika

Przepływ powietrza

Przepływ gnojowicy

Zawór 
przemysłowy 

zamknięty

Zawór 
przemysłowy 
otwarty

ZAWIESZENIA UKŁADU JEZDNEGO 

ZAWIESZENIE DYSZLA

Wóz asenizacyjny powinien być dostosowany do warunków pracy na polu, jak również 
zapewnić optymalną przyczepność przy większej prędkości na drodze. PICHON 
oferuje duży wybór zawieszenia, od sprężynowego po hydrauliczne, aktywne 
lub pasywne. Koncept Delta stworzony prze PICHON jest szczególnie przydatny 
przy pokonywaniu przeszkód i w ekstremalnych warunkach.

Wybór osi skrętnej lub naprowadzającej ułatwia manewrowanie, zmniejsza zużycie 
opon i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. 

W zależności od typu konstrukcji obudowy, dyszel PICHON charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością rozciągania i przekazywania sił na ramę. Standardowo ocynkowany, 
występuje w trzech wersjach: model sztywny dla małej pojemności i model z zawies-
zeniem sprężynowym lub hydraulicznym dla wozów o większej pojemności. 

Kierowca może zwiększyć przyczepności poprzez zmianę nachylenia dyszla hydraulic-
znego (opcja) lub decydując się na automatyczną przegrodę przeniesienia obciążenia. 
Kierowca z pewnością doceni ten komfort pracy zarówno na drodze jak i na polu. 

Tandem 
skrętny

Tandem skrętny 
z zawieszeniem 

hydrauliczny

Tridem skrętny 
podwójnie 

wymuszony 
Delta

Boggie 
skrętne
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Ramię BP2 umieszczone w stożku, jest to rozwiązanie 
pompowania w trudno dostępnej dolnej części zbiornika. 
Łatwe w użytkowaniu i w utrzymaniu, a dzięki sekwen-
cyjnemu blokowi, BP2 wymaga zastosowania tylko 
jednego dystrybutora rozdzielacza DE. Jest dostępne 
w wersji Ø 150 i Ø 200 w opcji z akcelatorem napełniania.

Ramię zanurzeniowe to ramię przeznaczone do pompo-
wania dna całkowicie lub częściowo wypełnionego. Model 
ø 200 posiada wzmocnioną strukturę, jak również może 
być wyposażony w zasilacz wypełniania w środkowej lub 
końcowej części ramienia. Opcjonalnie dla zbiorników 
z geomembrany możliwy jest montaż wspomagania 
obrotu silnikiem hydraulicznym.

Ramię wieżyczkowe jest modelem ramienia naj-
bardziej wszechstronnego. Umożliwia pompowanie 
w najróżniejszych warunkach: zbiorniki wkopane, na 
wysokości lub za pomocą lejka. Poprzez serie w wersji 
Ø 200 z podwójnym przegubem do wersji wyposażonej 
w akcelator pompowania zanurzeniowy lub na przegubie. 
Ramię jest masywnej konstrukcji, która opiera się na 
głębokiej kolumnie wewnętrznej, wpuszczonej w zbior-
nik.  Dostępne opcje: opróżnianie poprzez ramię, zes-
taw do pompowania, 3 przegub.

Napełnianie górne umożliwia napełnienie zbiornika od 
góry poprzez wykorzystanie siły ciężkości i wysięgnika 
zasilanego pompą niezależną od wozu asenizacyjnego. 
Przy tym przepływie wymagany jest otwór hydrauliczny 
Ø 250 w wersji lejka lub właz hydrauliczny o Ø 400 lub 600.

Na końcu, pompowanie może się odbyć w sposób 
ręczny poprzez użycie zaworu wraz z szybkozłączem 
umieszczonym poprzecznie lub na tylnych drzwiach 
zbiornika.

BP2 z akcelatorem

Ramię obrotowe Lejek górnyRamię zanurzeniowe

WYBÓR TECHNIKI 
POMPOWANIA
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ZWIEKSZONA 
WYDAJNOŚĆ 
POMPOWANIA
ODPOWIEDNI WYBÓR KOMPRESORA 
JEST NAJWAŻNIEJSZY

Natężenie przepływu powietrza powinno być proporcjo-
nalne do pojemności zbiornika, aby w jak najszybszym 
czasie stworzyć w nim próżnię i przede wszystkim móc 
ją utrzymać bez utraty mocy. 

System centralnego smarowania pompy, kompresor jest 
wyposażony w boczny zbiornik na olej (w zależności od 
modelu). W celu długowieczności poleca się operato-
rowi wybrać opcję tłumika/odolejacza/fi ltra.

AKCELATOR DLA POPRAWIENIA 
WYDAJNOŚCI

Przy intensywnym pompowaniu, gdzie ciecz jest gęsta 
i na dnie szamba, PICHON poleca wspomaganie 
akcelatorem do pompowania. 

Uzyskane korzyści są potrojone: popychanie cieczy 
w kierunku zbiornika pozwala na oszczędność czasu, 
zmniejszony wysiłek kompresora i zoptymalizowaną 
pojemność napełniania.

Zanurzony na końcu ramienia zanurzeniowego lub 
obrotowego, może być połączony z kompresorem. 
Powrót gnojowicy w kierunku szamba oznacza całkowite 
zapełnienie zbiornika.

Operator znacząco zwiększa wydajność przy wszyst-
kich rodzajach gnojowicy.

Flowmaster

Ten nowy produkt PICHON został opracowany w celu uzyskania wysokiej wydajności od 100 do 120 m3 na godzinę. Wóz ase-
nizacyjny fl owmaster wyróżnia się tym, że wykorzystuje jedną pompę odśrodkową zainstalowaną na końcu ramienia wieżyczkowego, 
w celu wykonywania 4 różnych funkcji:
- Mieszanie gnojowicy w zbiorniku wykopanym lub naziemnym,
- Napełnianie beczki w 100% bądź to w pozycji zanurzenia ramienia bezpośrednio w zbiorniku, bądź przez lejek pośredni dla zbior-
  ników trudno dostępnych lub typu z geomembrany (z opcją kompresowania),
- Mieszanie wewnątrz beczki podczas transportu,
- Zasilanie przyłączy do rozlewania (rampy, aplikatory).

Firma PICHON zaprojektowała i wykonała dla nowego wozu asenizacyjnego Flowmaster skrzynkę do sterowania elektro-zaworami 
w połączeniu z systemem CAN (Controller Area Network) w celu programowania zautomatyzowanych sekwencji w cyklach pompo-
wania i rozlewania.

POMPA OŚRODKOWA FLOWMASTER
FFFFFlFFlFlFFlFlFFFFFlFlFlFlFlFlFlFllFFFFFFlFlFFFFlFlFlFlFlFlFlFlFlFFlFlFlFlFlFlFFFFFlFlFlFFFllFlFlFFllFlFFlFllFlFFlFlFlFllFlFllFlFlFlFFlFlllFlFlFlFlFlFllFlFlFFFFlFllFlFFlFllFlFFFFlFllFllFFFlFlFllFFFlFlFFlFlFFFFFFllFFFFFFFFFFFFFlFFFFFFF oowowowowowoooowowowwwwwwwwwwwwwwwwwwowooooooooooooowowowwwwwwwwwwwwwwwwwwowoooooowooowowwwowwwwwwowowoooooowowwwwwwwwwwowoowowoowwwowwwwwwowowowowowooowwwwwwwowooowwwwwwwwowoowoowwwwwwwwwwooowowwwwwwwooooowwwwwwoowwwwwwwwwooowoowwwwwwwowwwwowowwwwwwwwwowoowwwwwwwwwowwwwwwwwwoowwwwwwwowwwwwwwwoooowwwwwwwwwwwowwwwoowwowowwwwmmmammmmmamammammamamamammmmmammmmmmammmamamamaamamamamaamamamamamamamamammmamammamamamammammmaamamamamammammamamamamamamamamamamamamamammmammamaaammmmmmamamamaamaammmmmamammmmmmmmmamamammammmmmmmammmmmmmmammmmammmmmammmmmmmammmmmmmmm ststststststststststsstststststststttttstsststststsstststststtttssttsttstststtttstststststsststtstttstsssssttstssssttstsstsstttsssssssstsstssssststsststtssstststtsssstsstsstsstssttssstts erererererereeererererereerererrrrrrerererererrerererererereerrrrererrereerererererrrerereereererereerrerrrrrrereeererrrrererrerrereeeereererrererereerrrerrereeerererrerrrerererrererereereereerereereerrererrrrererrerrreeeerreerreeeeeeeee



ODZYSKAJCIE SWOJĄ 
GNOJOWICĘ
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Rampa z wężami wleczonymi 

Rampa wielodyszowa

Rampy PICHON są obustronnie ocynkowane i dostępne 
w różnych wersjach, dwudyszowej, wielodyszowej 
i zawieszanej. Zamontowane na wysięgnikach pozwalają 
rozlewać na szerokości od 9 do 28m, są dostępne wraz 
z szeroką gamą dostępnych opcji (pojedyncze lub 
podwójne, zasilanie z rozdzielaczem lub bez)

Aplikatory doglebowe są dostępne w 5 wersjach: 
EL5 model tarczowo-łyżwowy Ø 345, EL7 model tarczowy 
Ø 640, EL8 model łyżwowy, EL61 model kultywator (Vi-
brofl ex lub kwadrat), EL63 model kultywator-tarczowy. 
Wybór modelu jest uzależniony od gruntu, na którym 
będzie pracował (zobacz tabelkę). 

Rozlewanie działkiem jest szczególnie przydatne na te-
renach pagórkowatych i trudno dostępnych w podlewaniu. 
Pompowanie odbywa się za pomocą kompresora, a rozlewa-
nie albo przez działko, albo przez dyszę rozlewającą.

W zależności od rodzaju gnojowicy i szerokości rozlewu, 
PICHON proponuje również szeroki wachlarz dyszy: 
stożkowa, przygruntowa, odwrócona, ze strumieniem 
pionowym i oscylująca.

Rampa dwudyszowaIdealna Od czasu do czasu

DLA JAKIEGO GRUNTU ? 

Działka

Nawożenie/ Culture Pola 
uprawne Pastwiska Ścier-

niska
Roślin-
ność Nieużytki

Aplikator tarczowo-łyżwowy EL5

Aplikator tarczowy EL7

Aplikator łyżwowy EL8

Aplikator kultywator EL61

Aplikator kultywator-tarczowy EL63

Rampa dwudyszowa

Rampa wielodyszowa

Rampa z wężami wleczonymi



TURBINA PICHON
Zadaniem rozdzielacza pionowego PICHON jest zapewnienie rozdrabniania i przepływu gęstej lub zawierającej ciała obce 
gnojowicy. Może on być zastosowany, jako doposażenie do całej serii ramp do rozlewania, jak również do aplikatorów.

Gnojowica jest doprowadzona pod ciśnieniem do korpusu rozdzielacza, gdzie zostaje zmielona poprzez obracające się noże, 
wykonane z hartowanej stali, ustawione poprzecznie do mielących płytek, zapewniając homogenizację rozlewanej gnojowicy.

Rozdzielacz pionowy PICHON został stworzny w celu zapewnienia równomiernego rozlewu, jak również uproszczenia konserwacji. 
Punkty smarowania i zbiornik do ciał obcych są umiejscowione w miejscach łatwo dostępnych dla operatora.
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EL61

EL8

EL63

EL7

EL5
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SKONFIGURUJ SWOJE 
URZĄDZENIA PRACY

HydroczyszczenieŚcieki  Przygotowanie gleby

Wozy PICHON doskonale znane w sektorze rolniczym, 
mogą również znaleźć zastosowanie w innych dzied-
zinach takich jak oczyszczania sieci asenizacyjnych 
i wypompowywania wód ściekowych, anieczyszczeń 
rolniczych jak również na budowie.

Każdy projekt jest traktowany skrupulatnie według 
potrzeb i oczekiwań użytkowników. Każdy wóz jest 
zaprojektowany pod zamówienie. Naszym głównym 
celem jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania 
w zakresie wyposażenia i usług.

Każdy wóz asenizacyjny PICHON może być 
wyposażony w dodatkowe opcje, w zależności od 
potrzeb użytkownika.

W związku z tym TCI PICHON zaspokaja potrzeby 
różnorodnych  sektorów.

Skontaktujcie się z nami w celu zapoznania się 
z dostępnym wyposażeniem.



TRWAŁA 
INWESTYCJA
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SKONFIGURUJ SWOJE WYPOSAŻENIE

Przystosowanie do montażu lejka napełniania
Przystosowanie do montażu miksera

Przystosoawnie do montażu ramienia pomującego 
BP2 Ø 150/200

Przystosowanie do montażu urządzeń rozlewających

Dzięki umiejętności słuchania, cała ekipa PICHON 
oferuje odpowiednio dostosowany sprzęt do 
nawożenia. Wszystkie urządzenia składające sią na 
wóz asenizacyjny PICHON pozwalają użytkownikowi 
na sprawną i adekwatną pracę.

Nabycie urządzeń do nawożenia nie jest inwestycją 
krótkoterminową i właśnie, dlatego PICHON służy 
Państwu szczerą i przemyślaną radą, tak, aby każdy 
złożony wniosek mógł się przekształcić w sukces 
techniczny i ekonomiczny.

Każdy zbiornik może być wyposażony w adaptacje do montażu, pozwalające użytkownikowi na wzbogacenie swojego 
wozu w potrzebny osprzęt w każdym momencie: oszczędność czasu i komfort pracy (ramię pompujące), odzysk ścieków 
(podnoszenie), optymalizacja pojemności zbiornika (mikser).

Przystosowanie do montażu błotników
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DANE TECHNICZNE PROFILE OPON

Nawożenie / szerokość 3 m 4 m 5 m 6 m 7,5 m 8,8 m 9 m 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m 28 m 30 m
Aplikator model tarczowo-łyżwowy EL5
Aplikator model tarczowy EL7
Aplikator model łyżwowy EL8
Aplikator model zębowy EL61
Aplikator model kultywator-tarczowy EL63
Rampa dwudyszowa
Rampa wielodyszowa
Rampa z wężami wleczonymi

Wycięcia na koła są możliwe jedynie w zbiornikach, których pojemność jest zaznaczona na czarno.

11,5/80 x 15,3
12,5/80 x 15,3

385/65 R 22,5
425/65 R 22,5
445/65 R 22,5

21,3 R 24 AS
23,1 R 26 AS
28,1 R 26 AS
30,5 R 32 AS

Alliance 347

Alliance 360 Alliance 380

Trelleborg 
Twin Radial

Nokian ELS Nokian 
Country king

Alliance 390

Trelleborg
421 

Trelleborg 404Vredestein 
Flotation trac

Alliance 388

SZEROKOŚĆ NAWOŻENIA

Osie
Podnos-

zenie

Ramię pompowania

1 2 3 BP2 Zanurze-
niowego

Wieżo-
wego

Zbiornik 2600 L do winorośli Ø 1 250
Zbiornik 3050 L do winorośli Ø 1 250
Zbiornik 4050 L do winorośli Ø 1 250
Zbiornik 3050 L Ø 1 100
Zbiornik 4050 L Ø 1 250
Zbiornik 5150 L Ø 1 400
Zbiornik 6050 L Ø 1 400
Zbiornik 7150 L Ø 1 500 Ø 1 500

Zbiornik 8100 L Ø 1 500 Ø 1 500
Zbiornik 10400 L Ø 1 600

Ø 1 700
Ø 1 600

Zbiornik 11350 L Ø 1 700
Ø 1 800

Ø 1 700

Zbiornik 12600 L Ø 1 700
Zbiornik 14200 L Ø 1 800
Zbiornik 15700 L Ø 1 800
Zbiornik 16800 L Ø 1 900
Zbiornik 18500 L Ø 1 900 

Ø 2 000
Ø 1 900

Zbiornik 20700 L Ø 2 000
Ø 2 100

Ø 2 000

Zbiornik 22700 L Ø 2 100 Ø 2 000
Zbiornik 24500 L Ø 2 100

Ø 2 000
Zbiornik 27400 L Ø 2 200
Zbiornik 30000 L Ø 2 300

Michelin XS Michelin Cargo 
XBIB


