
JESTEŚMY JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH FIRM DOSTARCZAJĄCYCH ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE

TECHNIKI WYWOŻENIA I TECHNIKI KANAŁOWEJ



MÜLLER
gwarantem jakości 
ochrony środowiska



	 Jesteśmy	przekonani	o	tym,	że	produkcja	pojazdów	oparta	na	
indywidualnym	 podejściu	 do	 klienta	 oraz	 maksymalizowaniu	 proce-
sów	produkcyjnych	 i	doświadczenia	stanowi	podstawę	sukcesu.	Dla-
tego	też,	nasze	twórcze	myślenie	i	działanie	kształtowane	jest	przede	
wszystkim	przez	zadania	stawiane	przed	nami	przez	klientów,	a	kultura	
biznesowa	naszego	przedsiębiorstwa	oparta	jest	na	partnerstwie	oraz	
duchu	 zespołowym.	Nasi	 pracownicy	 i	 współpracownicy	 identyfikują	
się	ze	swoimi	zadaniami	i	naszym	przedsiębiorstwem.	Naszymi	priory-
tetami	są	przede	wszystkim	orientacja	na	klienta	i	ochrona	środowiska	
naturalnego.

PARTNERSTWO

Nasza misja:

Pozycja	lidera	w	produkcji	pojazdów	specjalnych	dla	branży	wodno-kanalizacyjnej
Bycie	profesjonalnym	partnerem	dla	klientów	i	wspieranie	ich	w	rozwoju
Poprzez	badania	i	rozwój	dostarczanie	klientom	rozwiązań,	jakich	oczekują

Müller to:

orientacja	na	rynek

innowacyjność

najwyższa	jakość

gospodarność



CANALMASTER

 Pojazdy	 kombinowane	 ssąco-płuczące	 CANALMASTER	
wyposażone	 opcjonalnie	 w	 odzysk	 wody.	 Nasze	 zabudo-
wy	montowane	na	podwoziach	dwu,	 trzy	 lub	 czteroosiowych	
dopasowane	 nawet	 w	 najdrobniejszych	 szczegółach	 do	 Two-
ich	potrzeb	i	wymagań,	cenione	są	za	solidną	i	zaawansowaną	
technologię,	prostą	obsługę	oraz	niskie	wymagania	dotyczące	
konserwacji.

Recycler  Type I  oraz  Type II



solidna	konstrukcja	i	łatwa	konserwacja
zwiększona	moc	czyszczenia
prosta	obsługa	systemu	odzysku	wody
oszczędność	i	ochrona	zasobów	wody	pitnej
wysoki	poziom	napełniania	w	zbiorniku	osadu	przez	umieszczenie	komory	z	sitem	obrotowym	w	dennicy	zbiornika
odzyskana	woda	o	parametrach	znacznie	przewyższających	wymagania	producentów	pomp	ciśnieniowych
dostęp	do	komory	z	sitem	gwarantujący	bezproblemową	konserwację
zbiornik	z	opróżnianiem	poprzez	podniesienie	zbiornika	lub	za	pomocą	przegrody	ruchomej
rozszerzone	zastosowanie	pompy	próżniowej
możliwość	pracy	z	wyłączoną	funkcją	odzysku	wody	(czyszczenie	konwencjonalne).
wiele	sposobów	prowadzenia	węża	ssącego	i	ciśnieniowego	oraz	duży	wybór	akcesoriów.

Wprowadzony	 do	 oferty	 firmy	 ponad	
35	lat	temu	system	odzysku	wody,	wie-
lokrotnie	od	tego	czasu	udoskonalany,	
w	dzisiejszej	konfiguracji	produkowany	
jest	 od	 2006	 roku.	 Składa	 się	 z	 kilku	
etapów	 oczyszczania,	 pracuje	 w	 spo-
sób	ciągły	i	automatyczny.

„odzyskana woda o parametrach 
znacznie przewyższających wymagania 
producentów pomp ciśnieniowych”



TYPE I
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stałą	lub	ruchomą	przegrodę	dzielącą	zbiornik	na	część	wodną	i	osadową,	która	umożliwia	regulację	objętości	zbiornika	osadu	i	komory	wodnej
sito	wstępne	ze	stali	nierdzewnej
sito	obrotowe	napędzane	elektrohydraulicznie,	umieszczone	w	komorze
pompę	recyklingu	tłoczącą	wodę	z	komory	sita	obrotowego	do	baterii	cyklonów,	wytrącających	z	wody	pozostałości	elementów	ściernych
swobodny	wpływ	wody	do	komory	wodnej,	wyposażonej	w	strefy	sedymentacji
system	umożliwia	pracę	pojazdu	w	trybie	konwencjonalnym	-	jako	pojazd	ssąco-płuczący.

Canalmaster Recycler Type I składa się ze zbiornika cylindrycznego, wyposażonego w:
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8.

Komora	szlamowa

Sito	zgrubne

Pływak	zasysający

Komora	sita	obrotowego

Obrotowe	sito

Zgarniacz

Pompa	recyklingu

Bateria	cyklonów

Elementy systemu 
odzysku wody



TYPE II

Komora	wodna	osadzania

Komora	wodna	właściwa

Pływak	poziomu	napełnienia

Pompa	ciśnieniowa

Sonda	poziomu	napełnienia

Listwa	płucząca

Przegroda	ruchoma

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4621381

Canalmaster Recycler Type II składa się z:

751439101112

centralnie	 zamontowanego	 cylindrycznego	 zbiornika	 osa-
dowego,	który	może	być	opróżniany	poprzez	podniesienie	
lub	wypchnięcie	osadu	za	pomocą	przegrody	ruchomej
zbiorników	wodnych	ze	stali	nierdzewnej	po	obu	stronach				
zbiornika	głównego

większą	objętość	wody	i	osadu,	a	tym	samym	większą	pojemność	składowania	
oraz	powiększoną	separację	osadu	poprzez	sedymentację.
odporność	na	korozję	bocznych	zbiorników	wodnych
skuteczne	 wyciszenie	 pracy	 poszczególnych	 agregatów	 zabudowy	 poprzez	
zupełne	ich	zabudowanie
optymalne	miejsce	reklamowe	na	powierzchni	dwóch	zbiorników	wodnych.

Zapewnia:



VACUMASTER / VACUMASTER G

	 Zabudowy	 ssące	VACUMASTER na	podwoziach	dwu,	 trzy	 lub	
czteroosiowym	 służą	 do	 odbierania	 oraz	 transportu	 odpadów	 płyn-
nych	i	szlamu.	Połączenie	wielu	opcji	wyposażenia	jak	na	przykład	ru-
chome,	wysuwane	teleskopowo	oraz	wychylane	 i	podnoszone	ramię	
do	czyszczenia	trudno	dostępnych	miejsc	czyni	pracę	bardzo	efektyw-
ną	oraz	 stwarza	 optymalne	warunki	 pracy	 dla	Operatorów.	W	przy-
padku,	 gdy	 transport	wymaga	 zgodności	 z	 europejskimi	 regulacjami	
ADR	(przewóz	materiałów	niebezpiecznych),	do	Twojej	dyspozycji	jest	
zabudowa	VACUMASTER	G.

czyszczenie	szamb
czyszczenie	separatorów	olejowych	i	piaskowników
usuwanie	niebezpiecznych	materiałów	i	substancji
czyszczenie	systemów	przemysłowych
inne	specjalne	zastosowania.

Zastosowanie pojazdów Vacumaster:



PIPEMASTER

 Zabudowy	ciśnieniowe	PIPEMASTER	służące	do	wysoko-
ciśnieniowego	 czyszczenia	 oparte	 są	 na	 systemie	 RACK,	 który	
możemy	dopasować	do	Twoich	potrzeb.	PIPEMASTER	znajduje	
zastosowanie	wszędzie	tam,	gdzie	problemem	jest	dojazd.	Mo-
dułowa	 zabudowa	umożliwia	 zamontowanie	 systemu	wysoko-
ciśnieniowego	w	samochodach	typu	furgon.	Opcjonalnie	urzą-
dzenie	PIPEMASTER	może	być	połączone	z	system	do	inspekcji	
CCTV	 kanalizacji	 oraz/lub	 systemem	 do	 kontroli	 szczelności	
przewodów	kanałowych.		

Szeroki wachlarz akcesoriów umożliwia skon-
figurowanie pojazdu do szerokiego zakresu 
zastosowań.

napęd	pomp	z	przystawki	odsilnikowej	(PTO)	lub	oddzielny	silnik
zbiorniki	o	różnych	pojemnościach,	plastikowe-	wzmocnione	
włóknem	szklanym	lub	wykonane	ze	stali	szlachetnej
stałe	lub	regulowane	bębny	na	węże	ciśnieniowe
opcjonalnie	instalacja	próżniowa
solidna	konstrukcja	i	łatwa	konserwacja

„znajduje zastosowanie wszędzie tam 
gdzie problemem jest dojazd”



HELICOPTER 
360-6 TANDEM MONO HD / DUAL HD 

Jeżeli	chcesz	być	jeszcze	bardziej	elastyczny	to	rozwiązanie	HELI360-6 DUAL HD	jest	

bezkompromisowym,	niespotykanym	na	rynku	rozwiązaniem	które	umożliwia	prowa-

dzenie	dwóch	węży	ciśnieniowych	oraz	ssącego	na	jednym	teleskopowym	ramieniu.	

Dzięki	temu	zastosowaniu	masz	możliwość	czyszczenia	pełnego	zakresu	średnic.	

Jeśli	 potrzebujesz	 pełnej	 elastyczności	 w	 pracy,	 chcesz	 osiągnąć	 jeszcze	większe	

głębokości	zasysania,	niezależnie	od	ograniczonej	przestrzeni	w	miejscu	pracy,	nie	

martwić	się	ruchem	ulicznym	–	zapoznaj	się	z	kompaktowym	ramieniem	roboczym	

dla	węża	ciśnieniowego	i	ssącego	HELI360-6 TANDEM.	



SYSTEM WYSIĘGNIKA: 

OBRÓT:

PODNOSZENIE: 

OPUSZCZANIE: 

WYSUW: 

ZASIĘG: 

WĄŻ CIŚNIENIOWY:  

HELI	360-6	TANDEM	MONO	HD	/	DUAL	HD

360°

30°

10°

3.000	mm

7.200	mm	w	lewo	/	w	prawo

1x300	m	DN25	/	240	m	DN25	oraz	160	m	DN32



Odpowiedzią	na	pełną	wydajność	i	bezpieczeństwo	przy	zachowaniu	ekonomii	jest	ramię	FRONTLINER 

200-6 TANDEM.

Potrzebujesz	 elastycznej	 pracy,	 głębszych	 głębokości	 zasysania,	 kompaktowego	 prowadzenia	

ssawnego	i	wąż	ciśnieniowego,	niezależności	podczas	pracy	w	ograniczonej	przestrzeni,	ochrony	

operatora	przed	ruchem	drogowym?

FRONTLINER 
200-6 TANDEM 



SYSTEM WYSIĘGNIKA: 

OBRÓT:

PODNOSZENIE: 

OPUSZCZANIE: 

WYSUW: 

ZASIĘG: 

WĄŻ CIŚNIENIOWY:  

FRONTLINER	200-6	TANDEM

200°

30°

10°

3.000	mm

6.800	mm	/	4.300	mm

1	x	26	m	DN	125		lub	1	x	20	m	DN	150	oraz	1	x	400	m	DN	32



MU Cockpit 
PREMIUM 

Jednostka	 sterująca	 MU-Cockpit	 PREMIUM	 to	 najbardziej	 zaawansowany	 sys-

tem	 sterowania	 zabudowami	 specjalnymi	 do	 czyszczenia	 kanalizacji.	 Łączy																																								

w	 sobie	 wyświetlanie	 najważniejszych	 informacji	 o	 pracy	 zabudowy,	 wyświetla	

ostrzeżenia	o	zdarzeniach	oraz	aktywnie	wspiera	pracę	operatora	pojazdu.	 In-

tuicyjny,	przyjazny	interface	na	dużym	i	dotykowym	ekranie	wprowadza	zupełnie	

nowy	 wymiar	 sterowania	 zabudowami	 specjalnymi	 do	 czyszczenia	 kanalizacji.

Sterowanie	odbywa	się	za	pomocą	piktogramów,	symboli	przełączników	i	 intuicyj-

nych	grafik	znajdujacych	się	na		przemysłowym,	odpornym	na	wstrząsy	i	wibracje	

ekranie	dotykowym	o	przekątnej	10.4”.	Rozdzielczość́	1024x768	pikseli	oraz	24-bito-

wa	kolorystyka	zapewniają	doskonałą	jakość	obrazu.	Sterowanie	możliwe	jest	także	

w	rękawicach	roboczych.	Alternatywnie	obsługa	MU-Cockpit	Premium	może	odby-

wać	się	poprzez	bezprzewodowe	lub	kablowe	zdalne	sterowanie.

Panel MU Cockpit umożliwia integrację i wyświetlanie sygnałów wideo z kamer zewnętrznych, a także innych portów interfejsu.





MÜLLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 18, 41-945 Piekary Śląskie

Tel.  0048 322845688 / Fax. 0048 322845689

Serwis:
serwis@mullerpolska.com

Sprzedaż:
sprzedaz@mullerpolska.com

www.mullerpolska.com


