Почистване на улици

Развитие

С внимание към детайла
Меки или твърди четки, стомана, пластмаса или индивидуална комбинация,
три, четири или повече редове, равни или вълнообразни пръстени - влагаме
много работа и експертиза в изработването на нашите четки. Резултатът са
истински по-добри четки.

Суровини

Идеалната комбинация
Висококачествените суровини са в основата на високите качесто и
характеристики на нашите четки. Не само че работим единствено с
подбрани, сертифицирани доставчици, но и обръщаме внимание на
точната комбинация и самата подготовка, защото знаем, че това са
нещата, които имат значение. Ние винаги напасваме подбора,
комбинацията и обработката на материалите спрямо изискванията и
нуждите на всеки един от нашите клиенти.

пластмасови четчици

стоманени четчици

тяло на четката

Производство

Дупчене. Пълнене. Закрепване.
Тъй като разчитаме на вертикална интеграция, непрестанно
инвестираме в нашите производствени цехове. Последният пример
за това е нашата машина за производство на четки.
Благодарение на нашите машини - от машини за запълване и
закрепване до машини за ролкови, циркулярни и пръстеновидни
четки, дори и отделът ни за строене на машини, ние сме сигурни в
постоянното високо качесто на нашата продукция.

Приложения

Захранващи ролкови четки
Портфолиото ни съдържа огромен набор от различни видове четки за
почистване на големи повърхности. Това включва меки пластмасови
четчици за почистване на прах(прахосмучене) или стоманено
подсилени твърди пластмасови четки за почистване на отпадъчен
материал по строителните площадки. Нашите четки са винаги идеално
напаснати спрямо вашата нужда и използваните от вас машини.

Ползи
- Променливи четки
- Персонална комбинация
от материали
- Дължини: до 1100 мм
- Почистващ диаметър:
до 500 мм

Циркулярни четки
Циркулярните четки са изработени с цел да се използват при екстремни
условия. Те са оборудвани с плоскопроводни четки, които премахват
упорити и засъхнали петна в улуци. В зависимост от нуждата, могат да ви
бъдат предоставени пластмасови четки или комбинация от
пластмасови с плоскопроводни.

Ползи
- Възможна комбинация от
четки
- Различна комбинация от
материали
- Специални разтвори:

Приложения

Четки, монтирани отпред
Четките, монтиращи се отпред, се използват основно за “изхвърляне”
на остатъци към контейнерите нататък по веригата. Позиционирането
и дебелината на четките са решаващ фактор за постигане на
оптимално почистване. Ролевите четки могат да бъдат абсолютно
точно напасвани към всеки тип машина.

Ползи
- Вариация от четки - прави,
спираловидни, V-shaped
- Персонална комбинация от
материали
- Дължини: до 1100 мм
- Почистващ диаметър:
до 700мм

Пръстеновидни четки
Пръстеновидните четки се категоризират в зависимост от
интензитета на влакънцата, осигурявайки дългосрочен живот за
големи площи. Базирайки се на нашите WaveLine (вълнообразни),
ClassicLine (прави влакънца) или SnowLine продуктови линии, ние
предлагаме индивидуални решения за всяко приложение и
специални версии, като Wheel.

Ползи
- Вариация от ширини
- Различни дизайни за висока
ефективност
- WaveLine с патентована
CrownLock-система
- Стабилна връзка без
изместване
- Външен диаметър: до 1250 мм

Приложения

Четки, премахващи трева
Четките, монтиращи се отпред, се използват основно за “изхвърляне”
на остатъци към контейнерите нататък по веригата. Позиционирането
и дебелината на четките са решаващ фактор за постигане на
оптимално почистване. Ролевите четки могат да бъдат абсолютно
точно напасвани към всеки тип машина.

Ползи
- Индивидуално адаптирани
системи (плоска жица,
стоманено въже, пластмаса)
- Специални четки за метене
- Сменяеми четки - стоманени
плочи със сменяеми снопчета

Четки за почистване на рефлекторни постове
Рефлекторните постове трябва да се почистват за да осигуряват сигурност на пътя.
Нашите почистващи четки са създадени нежно да почистват чувствителната повърхност
на рефлекторите без да оставят драскотини. Ние отдаваме голямо значение както на
специалните свойства на четките, така и на боравенето с тях.

Ползи
- Специална комбинация от
четчици за нежно почистване
на рефлектори

Приложения

Снегопочистващи ролки
Механичното чистене на снега е много ефикасна и природосъобразна
алтернатива на почистването с химикали. Материалите и подредбата на
четчиците на снегопочистващите ролки са специално създадени за
високо ротационна скорост, влага и ниски температури.

Предимства
- Специална подредба на четчиците.
- Природосъобразно и ефективно
почистване на снега
- Висока наличност
- Бърза доставка

Стъргало за снегорини
За да затворим кръга на нашите продукти, предлагаме и
стъргала за снегорини, направени от предпазен от
износване полиуретан.
Предимства
- Предпазен от износване полиуретан
- По-дълъг живот от разпространените
гумени продукти

Почистващи лостове
Много разнообразен набор от този продукт, що се отнася
до четчиците и цветове. Различни профили и работни ширини
са налични за почти всички мотокари, селскостопански и
строителни машини.

Предимства
- Гъстота на влакната
- Полиуретан от най-високо качество
- здраво пластмасово тяло
- Устойчив на температура
- Универсално приложение за камъни, чакъл, пясък, настилка,
стружки....

Решение за всеки
индустриален градски
или земеделски клиент
От почистване на улици до премахване на сняг, почистване на
тротоари и производство на бетонени блокове - предлагаме
широка гама от технически четки.
За да допълним високото качество, разработваме идеалната
система за всяко приложение, в кооперация с машинните
и автомобилни производители.

Почистване на пътища

Производство на павета

Грижа за добитък

Почистване на индустриални
и подови настилки

Почистване на сняг
по летища

Почистване на тротоари
и грижа за тревата
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