
.
Technologie voor een schonere wereld.



Cappellotto S.p.A. is een van de belangrijkste 
wereldproducenten van opbouwsystemen voor
vrachtwagens voor de reiniging van rioolstelsels, 
voor hogedrukreiniging van kanalen en leidingen, 
voor het wegzuigen van slijk, droge en vaste 
materialen en voor het transport van gevaarlijke 
goederen. Onze machines hebben wereldwijde 
faam: ze worden in meer dan 40 landen gebruikt 
en worden gewaardeerd om hun kwaliteit en hun 
hoge capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid. 
Onze ruim  50 jaar ervaring stelt ons in staat een 
uitgebreid assortiment van opbouwsystemen te
produceren, die op alle vrachtwagenmodellen 
kunnen worden gemonteerd, volgens een 
precieze filosofie: toepassing en ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, met bijzondere 
aandacht voor het milieu.

Milieuvriendelijke machines.

In 2004 produceerde Cappellotto zijn 2400e machine 
in 30 jaar industriële productie.
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Eerste waterbehandelingsmachine

Sinds 1953, het jaar waarin Pietro

Cappellotto het bedrijf oprichtte, hebben

we ons steeds tot het uiterste ingespannen

om uitstekende producten te ontwikkelen,

waarbij in elke productiefase maximale

kwaliteit wordt nagestreefd.  Dankzij deze

traditie hebben we wereldwijd een

uitstekende reputatie kunnen opbouwen

en hebben we nieuwe technologische

concepten kunnen doorgronden en

ontwikkelen, om onze klanten te helpen

beter, makkelijker en efficiënter te werken.

Meer dan 50 jaar ervaring.



Cappellotto vandaag.

Het hoofdkantoor is gevestigd op een
fabrieksterrein van 40.000 m², waarvan 
16.000 m² door productiefaciliteiten is 
ingenomen. Een ultramoderne fabriek voor 
de productie van tanks, met een 
oppervlakte van 4000 m², is onlangs 
gebouwd in de omgeving van de 
hoofdzetel. Het bedrijf produceert meer
dan 200 opbouwsystemen per jaar, met
een personeelsbestand van 150 mensen
en een team van 20 ervaren specialisten 
die instaan voor ontwerp, onderzoek 
en ontwikkeling van nieuwe producten.



Kwaliteit begint bij het ontwerp.

Voortdurend onderzoek naar nieuwe technologieën vormt 

de basis van de bedrijfsstrategie van onze onderneming. 

Daardoor kunnen wij onze klanten steeds de beste oplossingen 

aanbieden. Kwaliteit s onze richtlijn in de volledige 

productie- en bedrijfscyclus: onze kwaliteit wordt zelfs 

gegarandeerd en gecertificeerd door de belangrijkste 

internationale instanties. Een feilloze organisatie 

garandeert een efficiënte en snelle verbinding tussen de

aanvoer van grondstoffen, de projectontwikkeling, 

de fabricage van de machines en de uiteindelijke levering 

aan de klant.



Kenmerkend voor onze producten zijn hun betrouwbaarheid en hun gebruiks- en 

onderhoudsvriendelijkheid. Dit is het resultaat van de zorgvuldige selectie van de beste 

partners, het gebruik van de ultramoderne machines en de opleiding van specialisten in 

machinebouw en elektronica. Onze onderneming maakt gebruik van uiterst precieze en 

volledig geautomatiseerde lasapparatuur. Ook de instrumenten en systemen voor de 

diagnose van mechanische apparatuur zijn uiterst geavanceerd en volgen de volledige 

productiecyclus.

Mensen en technologie.





Cappellotto-producten.

Een systeem voor elke job.

Cappellotto bouwt gecombineerde 

rioolreinigers met automatische 

recyclagesystemen, gecombineerde 

ADR-tankwagens voor het vervoer 

van gevaarlijk afval, industriële 

vacuümzuigmachines en specifieke 

producten voor straatreiniging en 

milieubehoud. Ze worden op maat 

gemaakt volgens de strengste 

kwaliteitsnormen en ze zijn 

ontworpen om aan elke vereiste 

te voldoen. 



Gecombineerde rioolreinigers

Elke CAP-COMBI is precies ontworpen volgens de behoeften van de klant en maakt reiniging 

veel sneller en efficiënter. De gebruiker wordt bijgestaan door ultramoderne, flexibele en 

betrouwbare technologie. CAP-COMBI kan worden uitgerust met: tanks van koolstofstaal of 

roestvrij staal; een vaste interne wand of een bewegende wand; twee externe watertanks; een 

uitgebreide reeks vacuümpompen; een uitgebreide reeks van hogedrukpompen met drie zuigers. 

Door de mechanische aandrijving worden de hogedrukpomp en de vacuümpomp volledig los 

van elkaar of samen aangedreven door de eigen PTO-systemen van de vrachtwagen of de speciale 

"CAP PTO" van Cappellotto. De gepatenteerde bovenste zuigslanghaspel is uitgerust met een 

telescopische, in de hoogte verstelbare en 300° zwenkende giek op dezelfde as.



CAP-COMBI
simpelweg een klassieker



Rioolreiniger met waterterugwinning

Voordelen van de CAP-RECY

 

Minder vaak zuiver water bijvullen.

Minder water en meer slib in de slibtank.

Kan werken zonder de secundaire leidingen af te sluiten.

Kan werken met hoog waterpeil in het riool.

Geen stilstanden meer bij rioolreiniging.

Meerfasig filtersysteem voor verwijdering van onzuiverheden 

uit gerecycleerd water.

Beveiliging van hogedrukwaterpomp.

Efficiënte afscheiding van vetten.

Volautomatische reiniging van de machine.



Cap Combi.
Simply Classic.

Cap Combi.
Simplemente un clásico.

CAP-RECY.
 
 
 
Zuiver besparen.



Transport van gevaarlijke stoffen

CAP-ADR is synoniem met de technologie van het transport 

van gevaarlijke stoffen. Elke CAP-ADR is ontworpen en 

gecertificeerd in overeenstemming met de ADR- en 

veiligheidsvoorschriften van elk land. CAP-ADR zuigt de 

gevaarlijke stof onder vacuüm op en garandeert daarbij totale 

veiligheid voor bediener en milieu. De tanks zijn verkrijgbaar 

in cortenstaal of roestvrij staal. CAP-ADR kan verschillende 

gevaarlijke stoffen van de volgende ADR-klassen opzuigen:

Klasse 3 : brandbare vloeistoffen;

Klasse 4.1 : brandbare vaste stoffen;

Klasse 5.1 : oxiderende stoffen;

Klasse 6.1 : giftige stoffen;

Klasse 6.2 : besmettelijke stoffen;

Klasse 8 : bijtende stoffen;

Klasse 9 : diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.



CAP-ADR.
 
Kent geen gevaar.



De super vacuüm grondzuiger

De CAP-BORA vacuümzuigmachine is gebouwd volgens de 
meest geavanceerde technologie en zorgt voor de pneumatische 

behandeling van droge en natte stoffen, zelfs als ze als gevaarlijke 

stoffen geclassificeerd zijn. De bovenstructuur combineert uiterste 

efficiëntie met maximale vacuümprestaties, dankzij een groot 

aantal vleugelpompen die een luchtdebiet van 4.500 tot 13.000 m³/u 

produceren bij max. 90% vacuüm. CAP-BORA is in staat om over 

grote afstand en diepte natte en droge materialen weg te zuigen. 

Een exclusief, volautomatisch zuiveringsysteem voor de filterbuidel 

voorkomt tijdverlies door reiniging, omdat de zuigwerking niet 

hoeft te worden onderbroken. Dankzij een speciaal Cappellotto 

P.O.S. (Pressure-Offload-System) kunnen droge stoffen tot een 

hoogte van 60 meter worden gepompt. De CAP-BORA kan in 

verschillende industriesectoren worden ingezet als hij met een 

compleet hogedruksysteem met hogedrukpomp en drie zuigers 

wordt uitgerust. De bovenstructuur garandeert een lange 

levensduur en is uiterst bestand tegen schurende en bijtende stoffen.



CAP-BORA.
 
Maximale zuigkracht.



CAP-VAC.
 
Beter reinigen en transporteren.



Vacuümtank

CAP-VAC. Dit voertuigtype is het beste systeem voor het verwijderen 

van rioolslijk en vloeibaar afval uit kanalen, riolen en waterzuiveringsinstallaties, 

en voor het vervoer van dit materiaal. De tanks zijn verkrijgbaar in koolstofstaal 

of roestvrij staal en kunnen worden gemonteerd op een vrachtwagenchassis, 

een trekker, een oplegger of een roll-off-voertuig.



CAP-JET.
 
Soepeler en sneller.



Hogedrukreiniger
CAP-JET. Voor het reinigen van verstopte leidingen, 

riolen en kanalen en het verwijderen van vast afval 

en verharde afzetting biedt Cappellotto de voordeligste 

en efficiëntste oplossing. Ze bestaat uit een tank, een 

hogedrukpomp en een hydraulische haspel. De tank 

is cilindrisch of polycilindrisch. Het water wordt 

aangevoerd door een verdringerpomp of een 

centrifugaalpomp, of extern.



CAP-STREET.
 
De stad is zijn wereld.



Machines voor straatreiniging met water 

onder hoge en lage druk en door sproeien. 

Er zijn verschillende opties verkrijgbaar 

met speciale, zelfs telescopische sproeiarmen. 

De opties voor de Cap Street gelden ook voor 

andere versies uit ons productassortiment.



De pneumatische graafmachine bij uitstek

CAP-GEO.
 
Een diepgravende revolutie.



CAP GEO is een baanbrekend product, bekend om zijn ongelooflijke prestaties, kracht en veelzijdige gebruiksmogelijkheden. 
Als een meer geavanceerde versie van zuigmachines voor het verwijderen van stof is deze machine speciaal ontworpen om op 
onbereikbare plaatsen zware stoffen uit te graven met behulp van traditionele mechanische systemen. CAP GEO is uitgerust 
met een krachtige vleugelpomp met een 65% pneumatisch vacuüm en heeft een maximumcapaciteit van 17.000 m³/u. 
Hij is voorzien van een zelfreinigende beschermfilter die de prestaties bevordert. Het innovatieve en internationaal 
gepatenteerde afvoersysteem kan over de drie zijden van het voertuig roteren en het materiaal van een hoogte van meer dan 
twee meter in mobiele containers storten. De roterende arm is even krachtig als een graafmachine en heeft een bereik van 250°.
Hij is eenvoudig te bedienen en kan worden uitgerust met een ongelooflijk diverse reeks van bevestigingssystemen om de 
prestaties in elke situatie te verbeteren.



Steeds tot uw dienst.

We hebben een efficiënte klantenservice 

en een netwerk van erkende 

reparatiewerkplaatsen om u de best 

mogelijke service te garanderen. 

U mag er ook op rekenen dat wij steeds 

en onmiddellijk alle reserveonderdelen 

kunnen bezorgen.

Tunnelweg 2
B.2845 Niel (B)
Tel.: +32 3 880 55 90
Website: www.forintec.com

Cappellotto wereldwijd.

We beschikken over een netwerk van agenten en dealers in meer dan 40 landen over de 

hele wereld, van Europa tot het Verre Oosten. Excellente referenties garanderen de kwaliteit 

van onze wereldwijde aanwezigheid.
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