
KOPARKASSĄCA 

Po co, dlaczego ?
Przegląd praktyczny  
i zastosowania

M
TS



 Minimalne ryzyko uszkodzeń podczas odkopu 
kabli lub rurociągów

 Pracownicy się starzeją a nowych pracowników 
na rynku pracy jest coraz mniej a praca przy 
odkopach tzw. Kopatą jest extremalnie cieżka

 Liczby mówią same za siebie krótszy czas pracy i 
można przyjąć wiecej zleceń

 Państwa konkurencja ma już koparkę ssącą lub 
zakupiła taką koparkę nie zostawaj w tyle zrób 
też krok na przód

DLACZEGO OFEROWAĆ  
USŁUGI KOPARKĄ SSĄCĄ?

PO CO KOPARKA SSĄCA W  
MIASTACH?

RYNEK KOPAREK SSĄCYCH KWITNIE SZYBKO
OGROMNA RACJONALIZACJA ORAZ MOŻLIWOŚĆ  
ROZBUDOWY

 Szukają państwo opłacalnego interesu w branży 
która rośnie lub rozwinięcia firmy w innej 
dziedzinie

 Mają Państwo wiele zapytań klientów o prace 
związane z Koparką Ssącą

 Państwa branża upada lub przechodzi  
kryzys 

 Szukają Państwo nowych pomysłów w branży i 
usługi na rynku pracy który wciąż się rozwija

 Zmuszeni są Państwo oddać zlecenia dla 
konkurencji ponieważ firma nieposiada Koparki 
ssącej



MOŻEMY PAŃSTWU WIELE OPOWIEDZIEĆ 
Opinie klientów posiadających koparki ssące od lat:

,,Teraz nie możemy sobie wyobrazić pracy bez pracy 
koparki ssącej, każdego dnia pracuje’’  

Robert Müller,  
F.W. Müller und Söhne GmbH. Köln

W firmie MTS byłem zdumiony techniką i inowacją 
firmy podczas zakupu koparki ssącej w 2010 roku 
tak samo jak i przy zakupie  w 2016 roku.’’

 Thorsten Jockel,  
SBR Saugbagger Ried GmbH. Biebesheim

,,Moja firma zwlekała z zakupieniem koparki ssącej 
2-3 lat. Teraz po zakupie koparki stwierdziłem że 
nasza firma mogła szybciej zainwestowa w koparke 
ssącą.’’

Stefan Müller, Regab GmbH. Herxheim

,,Od kupna naszej pierwszej koparki ssącej jestem 
zdumiony jak i nasi klienci.’’

Andreas Barndt, MAS GmbH. Kerpen

,,Koparka ssąca pokazuje wszędzie swoje zalety 
tam gdzie, ze względu na miejsce i przestrzeń oraz 
bezpieczeństwo nie można pracować zwykłymi 
koparkami.’’

Hubert Overberg,  
Anton Meyer GmbH & Co. KG. Neuenhaus



WIELE ZASTOSOWAŃ KOPARKI SSĄCEJ MTS 

WYKOPY:
• Odkopy kabli oraz rur (gas, woda, 

kable elektryczne itp.)
• Budowa studni oraz renowacja
• Szybkie wykopy przy awari wodocią-

gu lub gazociągu
• Odsysanie betonitu przy odwiertach 

horyzontalnych
RENOWACJA BUDYNKÓW:
• Usuwanie zbitego tynku
• Odsysanie materiałów z płaskich 

dachow na blokach
•  Wykopy pod fundamenty drenaż 
• Odsysanie materiałów z róznych 

zbiorników w budynkach
•  Odsysanie materiałów z piwnic 

PRZEMYSŁ:
• Odsysanie zanieczyszczonych mate-

riałów
• Czyszczenie różnych stacji  

filtracyjnych
• Odkopy zbiorników
• Odsysanie z pieców, bunkrów i silo-

sów
SPOŁECZNOŚĆ:
• Wymiana piasków na placach  

zabawy
• Odsysanie szlamu ze zbiorników w 

sodociągach
• Wymiany systemów filtracyjnych 

wody pitnej

BUDOWA DRÓG, OCZYSZCZANIE 
KANAŁÓW:
• Odsysanie frezowanego materiału
•  Oczyszczanie rowów, chodników 

krawężników
• Odsysanie szlamu i różnych zanie-

czyszczeń ze studzienek
BUDOWA TORÓW KOLEJOWYCH:
•  Odsysanie ziemi i kamieni przygoto-

wania pod infrastrukture (kable, rury, 
fundamenty itp.)

• Wymiana żwiru
• Prace oczyszczające tory
WYPADKI I KATASTROFY  
ŚRODOWISKOWE :
•  Usuwanie olejów, szlamu czy  

popiołów po wypadkach i ktastrofach
• Odsysanie materiałów po  

wypadkach tirów
• Odysyanie ziemi przy stacjach paliw

ODZYSK ENERGI:
• Odsysanie pozostałości z  

fermentorów Bio Gas odsysanie 
pozostałości z palenia materiałów

•  i różnych znieczyszczeń ze  
zbiorników

RENOWACJA OGRODÓW ITP. :
•  Oczysczanie lub wymiana ziemi przy 

korzeniach drzew 
• bez ryzyka uszkodzenia
• Odsysanie szlamów z różnych oczek 

wodnych



KTÓRE KOPARKI SSĄCE  
SĄ UŻYWANE NAJCZEŚCIEJ? 

Kleinci wybierają:
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 Sprytny w miastach  

 Zwrotny sprzęt dla profesjonalistów  

 Uniwersalny do każdych zadań  

 Siła ciągu oraz wielkość ładunku  

 Potrójna moc 
 

 Najmocniejszy na świecie  Specjalny pojazd 

 Koparka na gąsienicach 
 Specjalny pojazd 

 Śmieciarka 
 Specjalny pojazd 

 Dwunapędowa koparka ssąca  Specjalny pojazd 

Dino City Der Stadtflitzer  
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KOPARKA SSĄCA Z WYSOKIM WYSYPEM  
HIGH TIP  MTS DINO12M3



KOPARKA SSĄCA Z WYSOKIM WYSYPEM  
HIGH TIP MTS DINO8M3



MERCEDES AROCS
MTS powered by Mercedes



MERCEDES AROCS
MTS DINO powered by Mercedes



PETER PLAMBECK: MTS & MERCEDES AROCS



Pełna kontrola. W trybie koparki podciśnieniowej Uwe 
Schirwinski za pomocą pilota steruje zdalnie nie tylko 
wysięgnikiem z rurą ssącą, ale jednocześnie również 
całym Arocsem.

W kokpicie jest tylko jeden niepozorny przełącznik obrotowy 
z napisem „jazda/zasysanie”, jednak gdy Uwe Schirwinski go 
przełączy, wówczas zabudowa jego nowego Arocsa w postaci 
koparki podciśnieniowej zdecydowanie ożywa. „W pierwszej 
chwili niektórzy przechodnie myślą pewnie, że startuje samolot” 
– mówi 46-letni kierowca ciężarówki z firmy Peter Plambeck 
Containerdienst z siedzibą w Cuxhaven, mrugając przy tym okiem.

. 

PLAMBECK & BRENDEL
Materiał z portalu: Mercedes Benz Roadstars, Portal

Koparka podciśnieniowa: nowe rozwiązanie techniczne 
na bazie Arocsa w akcji 
Znacznie szybciej niż zwykłe kopanie!

Mobilne systemy podciśnieniowe stanowią innowację w 
budownictwie ziemnym. Umożliwiają minimalizację czasu pracy 
oraz realizację wykopu bez uszkodzeń infrastruktury podziemnej. 
Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów. Jedna z pierwszych 
koparek podciśnieniowych na bazie Arocsa wykorzystywana jest 
obecnie w firmie Peter Plambeck Containerdienst w mieście 
Cuxhaven.
Źródło: https://roadstars.mercedes-benz.com/pl_PL/magazine/transport/01-2017/
suction-dredgers-new-technology-based-on-the-arocs-in-use.html



MAN TGS 6 X 4 
MTS powered by MAN



MAN TGM & TGS & TGX
MTS DINO powered by MAN



VOLVO  
MTS powered by VOLVO



VOLVO FL, FM, FMX & FH 



IVECO 
MTS powered by IVECO



IVECO X-WAY, TRAKKER & STRALIS



RENAULT  
MTS powered by RENAULT 



RENAULT
MTS powered by RENAULT 



SCANIA 
MTS powered by SCANIA



SCANIA
MTS DINO powered by SCANIA



DINOTRACK4M3



DINOTRACKRAIL 



MTS – WASZ NAJLEPSZ WYBÓR KOPAREK  
SSĄCYCH ORAZ SYSTEMÓW SSĄCYCH 
Chętnie doradzimy Państwu: 

MTS MOBILE TIEFBAU 
SAUGSYSTEME GmbH

Siegfried-Jantzer-Straße 5-7
D-76726 Germersheim 
Tel:  + 49 (0) 7274 500 60-0
Fax: + 49 (0) 7274 500 60 18
Email: info@saugbagger.com
www.SAUGBAGGER.com

   Sprawdzona technologia ssąca świato-
wym rynku z 20 letnim doświadczeniem i 
ponad 900 wyprodukowanymi koparkami 
ssącymi 

  Opatentowany przepływ powietrza i Multi-
-technika wentylatorów

  Najwyższa jakość światowych  
komponentów

  Najwyższa długotwałość zabudowy zabu-
dowa ze stali nierdzewnej, odporne lakiery 
poprzez pyłkowe ocynkowanie przed la-
kierowaniem oraz niski koszt utrzymania 
zabudowy 

  Idealne rozłożenie nacisku na oś pojazdów 
z zassanym materiałem lub bez oraz  
przestrzeganie wszyskich przepisów ruchu 
drogowego 

  Klienci potwerdzają że firma MTS: Jest 
inowacyjną firmą z doskonałym serwisem

Dalsze  
informacje:


