
TECHNIKA PRAMONEI

NUOBIRŲ, DULKIŲ, ATLIEKŲ
VAKUMINIO SURINKIMO TECHNIKA

PATALPŲ PAVIRŠIŲ
PRIEŽIŪROS TECHNIKA

TERITORIJŲ PAVIRŠIŲ
PRIEŽIŪROS TECHNIKA

Pramoniniai vakuuminiai siurbliai 

Stacionarios vakuuminės sistemos 

Mobilus vakuuminiai įrenginiai 

Pramoniniai birių medžiagų,
dulkių ir skysčių nuo 2,4kW iki
22 kW vakuuminiai siurbliai.
Vienfaziai, trifaziai ir suspausto
oro varikliai.

Vakuuminis ištraukimas, dulkių ištraukimas, vakuuminis
transportavimas ir vakuuminis valymas siurbimo įrenginiais nuo 3 iki
300 kW. Visų tipų ir dydžių filtrų sistemos pagal ATEX.

Atidirbto tepalo ir metalo drožlių
išvalymo įrenginio surinkimo talpos
nuo 190 iki 1000 litrų. Aušinimo skysčio
ir metalo drožlių atskyrimas, išvalymas
ir grąžinimas.

Motorinės šluotos ir sniego pūtikai

Darbinė įranga krautuvams

Traktoriai ir darbinė įranga
traktoriams

Motorinės šluotos ir sniego pūtikai skirti profesionaliam
naudojimui.
Galingi varikliai ir patikimos  transmisijos užtikrina
darbą be prastovų ir itin žemus aptarnavimo kaštus

Darbinė įranga krautuvams skirta valyti statybviečių
prieigas, gamybines, sandėlių teritorijas. Galima surinkti
lapus, šiukšles ir smėlį. Tai yra universalūs prie
traktoriaus ar krautuvo montuojami įrenginiai švaros
palaikymui.

IISEKI traktoriai dėl savo universalumo naudingi bent
kuriuo metų laiku. Asfaltuotų ar betonuotų paviršių
priežiūros darbiniai agregatai: šluota (gali būti su
rinktuvu ir apipurškimu), sniego peilis, smėlio-druskos
barstytuvas.

Ant sunkvežimių ar priekabų
montuojami vakuuminiai
įrenginiai. Puikūs
universalūs įrenginiai dideliam
birių medžiagų kiekiui išsiurbti.

Didelio našumo priekabose montuojami
vakuuminiai įrenginiai. Ypač
universalūs įrenginiai, skirti
pramoniniam valymui. Dyzeliniai arba
elektros varikliai nuo 11 iki 96 kW.

Vakuuminės šlavimo mašinos

Kompanija RCM nuo 1970 m. projektuoja, gamina ir parduoda profesionalias
grindų plovimo mašinas su nusausinimu, pramonines vakuumines šlavimo
mašinas, kelių ir šaligatvių vakuumines šlavimo mašinas. Profesionalios
vakuuminės šlavimo mašinos pripažintos visame pasaulyje kaip itin patikimos
ir aukščiausios kokybės mašinos.

Turėdama vieną plačiausių asortimentų, RCM plovimo mašinų su nusausinimu
segmente atitinka įvairius valymo poreikius. Per daugiau nei 50 metų patirtį,
įrenginiai kurti kartu su valymo paslaugų ir nuomos kompanijomis, kad
patenkintų intensyvaus ir profesionalaus naudojimo poreikį.

Plovimo mašinos su nusausinimu
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Specialios paskirties valymo mašinos

RCM ECO3 grindų dezinfekavimo ozonu sistema
veiksmingai pašalina virusus, bakterijas, grybelius, pelėsį ir
kvapus. ECO3 sanitarinė sistema skirta profesionaliam
grindų dezinfekavimui

Plovimo mašinų INOX  linija- nerūdijančio plieno MEGA I,
MEGA II modeliai, tinkami darbui maisto pramonėje ir
vietose, kur yra korozinės medžiagos ar agresyvi aplinka.

https://www.youtube.com/watch?v=nb40LIlW22Y
https://www.youtube.com/watch?v=b5iebKGWYqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ulGjenGamlU&feature=youtu.be
http://wieland-luft.com/
https://www.rcm.it/en/
https://youtu.be/URIcMTMOPM4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=ePJOT_LxSvQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=THC5xD9heqo&feature=youtu.be
https://youtu.be/B1ezfd9wZOw
https://youtu.be/B1ezfd9wZOw
https://youtu.be/SvK_3xeDQzo

