Nagy

erŐvel minden
istállóba
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ISTÁLLÓTAKARÍTÁS
Páratlan tisztítóerŐ,
hatékony munkavégzés
A Stadiko, mezôgazdasági és ipari partnereinek tapasz
talatai alapján tökéletesíti nagynyomású mosórendszere
it. Vásárlóink olyan berendezésekkel dolgozhatnak, ame
lyek mind ergonómiailag, mind teljesítményben a pro
fesszionális színvonalat képviselik.

Használja ki képzett viszonteladóink tanácsadását, és éljen
a helyszíni kipróbálás lehetôségével!
Reméljük, hogy hamarosan Ön is gazdagabb lesz egy igazi
termelôeszközzel, egy Stadiko berendezéssel.

HDVAR családunk nem csak a nyomásra alapoz, hanem
az idôegység alatt kibocsátott víztömegre is, amely a
tényleges ütôerôt képviseli. Annak érdekében, hogy gé
peink hosszú éveken keresztül szolgálják vállalkozását,
sok energiát fektetünk a konstrukcióba – pl. lassú fordu
latú szivattyú – és a magas minôségû anyagok kiválasz
tásába.

A speciális magasnyomású habosító lándzsával a takarítást követô fertôtlenítést hatékonyan végezheti.

FertŐtlenítés minden zugban
A szakszerû fertôtlenítés elengedhetetlen az állattartó te
lepeken és az élelmiszeriparban egyaránt. A megfelelô
technológia és vegyszer alkalmazása képes a csíraszá
mot ezredére csökkenteni a nagynyomású mosás utáni
„tiszta” felületen.
A fertôtlenítésbe fektetett pénz többszörösét nyerhetjük
vissza, mivel csökken az elhullás, az egészséges állo
mány pedig gazdaságosan gyarapodik.
Vegyszeradagoló megoldásainkat a hosszabb fertôtlenítô
munkafolyamatokhoz (önfelszívó), és a gyors eljárások
hoz (kézi tartályos) egyaránt kidolgoztuk. Ezek a mûszaki
megoldások nem csak fertôtlenítô szereket, hanem pl.
szennylazító készítményeket is képesek kijuttatni.
Teremtsen Ön is rizikómentes környezetet állatai számára!

Istálló épület takarítása nagy teljesítményû magasnyomású mosóberendezéssel.
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HDVAR

Mobil nagynyomású
mosóberendezés
A HDVAR berendezés akár 110m
tömlôhosszal is
kérhetô

SZEMÉLYRE SZABOTT
MEGOLDÁSOK

Minden berendezés az Ön igénye és kívánsága
szerint kerül összeállításra, úgy mint a tömlôhossz,
a szükséges lándzsák, stb. Természetesen szak
embereink szívesen segítik Önt ezek kiválasztá
sában.
A Stadiko mindig személyre szabott megoldást
nyújt Önnek!

MŰSZAKI ADATOK
HDVAR típus
átbocsátott mennyiség (I/óra)
üzemi nyomás (bar)
villamos teljesítmény (kW)
villamos csatlakozó (A)
csökkentett fordulatszám
fordulatszám (f/perc)

speciális HD-szivattyúval a forróvizes üzemeltetéshez

(alapfelszereltség különleges kiegészítôk nélkül)
5,5/25-130 7,5/25-150 7,5/30-130 8,5/25-180 8,5/30-150 8,5/35-120 11/35-150
1500
130
5,5
16
igen
960

1500
150
7,5
16
igen
960

1800
130
7,5
32
igen
960

1500
180
8,5
32
igen
960

1800
150
8,5
32
igen
960

2100
120
8,5
32
igen
960

2100
150
11
32
igen
960

Csökkentett fordulatszám = a megengedett fordulatszám 1450-rôl kb. 960 f/percre csökkentve = extrém hosszú élettartam
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HDVAR – RÉSZLETEK
TÖMLŐDOB

A rendkívül erôs tömlôdob 4 mm vastag
rozsdamentes acéllemezbôl készült,
amely akár 110 m tömlô felcsévélésére
is alkalmas.
A mûködtetés könnyû, a dob rögzítésérôl
erôs szerkezet gondoskodik.

KÖNNYEN
MOZGATHATÓ

Az ergonomikus fogantyú és a rozsdamentes
csapágyazású, 40cm átmérôjû felfújható
kerekek nagyon megkönnyítik a berendezés
telepen belüli mozgatását. Igény esetén szét
roncsolhatatlan abroncsokkal is rendelhetô.

MOTOR

A hosszú élettartam érdekében az ipari
minôségû motor tengelyét dupla csapágya
zással alakították ki. Ezzel a megoldással
rendkívül nyugodt motorfutást értek el.

A SZIVATTYÚ
INDÍTÁSA

Az alumínium tokozatba szerelt csillagdelta kapcsoló megvédi a hálózatot a
nagyteljesítményû modellek indításakor.
A motor folyamatosan fut, függetlenül
a pisztoly mûködtetésétôl.

FORGATTYÚS
TENGELYES
SZIVATTYÚ

A szivattyú magas vízhozama és nyomása
óriási tisztítóerôt eredményez. A visszafogott,
percenként 960-as fordulatszám az
élettartamot jelentôsen kitolja.

LÁNDZSATARTÓ

VÍZCSATLAKOZÁS

Egy fél fordulat, és máris csatlakoztat
ta a berendezést a vízhálózatra. Ha Ön
Stadikoval dolgozik, nem kell a betáptömlôt vonszolnia. Állítsa a berende
zést közvetlenül a vízcsap alá, a többit
a tömlôdob megoldja.

Három mosólándzsa felhelyezésére
is alkalmas.

BIZTONSÁGI SZELEP
Bô vízhozam mellett is megbízhatóan
mûködik a lefúvó szelep. A szerelvényt
nagyméretû nyomásmérôvel látták el.

KORMÁNYZÓ KEREKEK

Nagyméretû, 160mm-es átmérôjû, rozsdamentes acél
elülsô bolygókerekek biztosítják a könnyû kormányozhatóságot,
melyek szükség esetén fix pozícióban rögzíthetôk.
Igény esetén dupla kerékkel is rendelhetô.
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HDVA

HDP

AZ UNIVERZÁLIS

A raklap-állványos

Egy magasnyomású tisztítóberendezés, mely különösen nagy
vízhozamokkal, valamint magas nyomásfokozatokkal bír.
A váz és borítása egyaránt rozsdamentes acél és az egyes
modellek akár 180m-es tömlôhossza is rendelhetôek.
Mindemellett a HDVA kompakt felépítésével és könnyû
kezelhetôségével is kitûnik.

A raklaphoz hasonló alvázú HDP modellt úgy tervezték,
hogy villás emelôgéppel lehessen egymástól távol esô
helyek között mozgatni. A rozsdamentes acél vázra épített
villapapucsoknak köszönhetôen mozgatása egyszerû és
biztonságos. Fel van szerelve egy 200 literes elôtartállyal,
mely egyrészt kiegyenlítô tartályként funkcionál, másrészt
a szivattyút kímélendô Bypass-üzemmódot is lehetôvé teszi.

MŰSZAKI ADATOK

(alapfelszereltség kiegészítôk nélkül)
HDVA típus
szállítási kapacitás (I/óra)
üzemi nyomás (bar)
villamos teljesítmény (kW)
villamos csatlakozó (A)
fordulatszám (f/perc)

11/15-350

15/15-500

22/22-500

7,5/35-120

11/48-100

900
350
11
32
1450

900
500
15
32
1450

1320
500
22
63
1450

2100
120
7,5
32
960

2880
100
11
32
960

A HDP modell bármelyik motor-szivattyú egységgel
felszerelhetô, pl. a HDVAR-al. A kis felületen koncentrált
és lerakódott, megkeményedett szennyrétegek feltörésére
a 25 liter/perc szállítási kapacitású és 180 bar nyomáson
dolgozó modell javasolt. A 35 liter/perces, 120 baros
kivitellel pedig a nagy felületek áztatása végezhetô
hatékonyan.

Speciális igények esetén egyéb teljesítmény-paraméterekkel is rendelhetô.

HDK

EGYEDI KIVITEL

Az egyszerûbb takarítási feladatokra alkalmazható a 15
és a 21 liter/perc vízszállítási kapacitással bíró és 150 bar
üzemi nyomáson mûködô kompakt HDK modell.
A keskenynek számító 64cm széles váznak köszönhetôen
a szûk folyosókon is jól használható. Igény esetén
a HDVAR modell motor-szivattyújával is felszerelhetô.

A különleges alkalmazási területek különleges megoldásokat
kívánnak. Ezen igények kielégítése érdekében vállaljuk
egyedi mobil és fix rendszerek tervezését, kivitelezését is.
A magasnyomású takarítás területén szerzett sok éves
tapasztalatunk révén megbízható megoldásokat tudunk
nyújtani megrendelôink egyedi igényeire vonatkozóan is.

A KOMPAKT

A KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOKRA

MŰSZAKI ADATOK

(alapfelszereltség kiegészítôk nélkül)
HDK típus
szállítási kapacitás (I/óra)
üzemi nyomás (bar)
villamos teljesítmény (kW)
villamos csatlakozó (A)
fordulatszám (f/perc)

5,5/15-150

5,5/21-150

900
150
5,5
16
1450

1260
150
5,5
16
1450

A képen egy olyan berendezés látható, mellyel
egyiddejûleg ketten is takaríthatnak. Kardán
hajtású szivattyúval szerelt és a vázon a
traktoros szállítást lehetôvé tevô 3-pontos
függesztési pontok kerültek kialakításra.

Speciális igények esetén egyéb teljesítmény-paraméterekkel is rendelhetô.
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A fixen kiépített rendszerekhez a
STADIKO magasnyomású flexibilis
tömlôt javasol.
Elônye a hagyományos merev
csôvezetékekkel szemben, hogy
a nyomás okozta rezonanciát
sérülésmentesen elviseli.
Hosszú élettartammal bír és a
beruházási költsége is alacsonyabb.

FIXEN telePÍTETT
MAGASNYOMÁSÚ
TAKARÍTÓRENDSZER
Az istállótakarításban a nonpluszultrát a nagyhatékonyságú,
csökkentett fordulatszámú és minimális átszerelkezési idôvel
mûködtethetô magasnyomású rendszerek jelentik.
A gerinctömlôn a takarítási pontokon kiépített gyorscsatlakozós
mosó-leállások és a megfelelôen méretezett mobil mosótömlô
rendkívül hatékony és költségtakarékos munkavégezést tesz
lehetôvé. A rendszert minden esetben az Ön igényeinek meg
felelôen és a kívánt kezelôi létszámra tervezzük.
A melegvizesként is üzemeltethetô, fixen telepített rendszerek
rendelkezhetnek saját fûtéssel, vagy akár külsô forrásból is
biztosítható a melegvíz-ellátásuk. (pl. biogáz üzembôl)
Tapasztalt szerelôink gondoskodnak a szakszerû kivitelezésrôl,
gyors és szakszerû szervizünk pedig a folyamatos és zökkenô
mentes üzemeltetésben áll rendelkezésére.
Teljes körû tanácsadást nyújtunk mind új rendszerek esetén,
mind a meglévôk átépítésében.
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Mindig kéznél!
Robosztus és praktikus
tömlô- és lándzsatartó
rozsdamentes acélból.

Rozsdamentes acél gyorscsatlakozós mosó-leállás
A mobil mosótömlô a gerinc megfelelô pontjain kialakított
leállásokhoz csatlakoztatható, így a takarítás rendkívül
költségtakarékosan és hosszú átszerelkezési idôktôl
mentesen végezhetô.
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FIXEN telePÍTETT
MAGASNYOMÁSÚ
TAKARÍTÓRENDSZER
TÖBBFOKOZATÚ BERENDEZÉSEK
A Stadiko a növekvô követelményeknek folyamatosan meg
felelve fejleszti magasnyomású berendezéseit. Legyen szó az
élelmiszeriparról vagy más magas mosásintenzitású területrôl.
Ilyen feladatokra lehet ideális megoldás egy többfokozatú
berendezés, mellyel egyidejûleg több kezelô is dolgozhat
párhuzamosan.
A többfokozatú berendezéseken a munkaállások száma a
vevôi igények alapján kerül kialakításra. A lenti képen pl. egy
5-fokozatú berendezés látható egy élelmiszer-feldolgozó
üzemben. Minden két- vagy többfokozatú Stadiko berendezés
egy olyan kapcsolóval van ellátva, mely az egyes fokozatok
számára azonos szivattyúzási idôt biztosít.

A berendezés kezelése egy színes (TFT) érintôképernyôn keresztül történik, melyen a fontosabb
mûszaki adatok, mint a berendezés üzemi nyomása
és az aktuális Bypass-mennyiség látható.
A karbantartási ciklus ellenôrzése egy beépített üzem
óra-számláló segítségével történik. A ciklus végének
elérését üzenet jelzi a képernyôn.
A karbantartási munka ideje alatt a takarítás zavartala
nul folytatható a berendezés kézi üzemmódba történô
átkapcsolásával.

Fixen telepített HD 7,5/30-130 berendezés dupla fûtôkamrával

2-fokozatú berendezés külsô melegvíz-ellátással

MELEGVIZES BERENDEZÉSEK
A meleg vizes takarítási feladatok elvégzésére, a meleg vizes fixen telepített magasnyomású
rendszereknek köszönhetôen, különbözô lehetôségek állnak rendelkezésre.
Függetlenül attól, hogy a rendelkezésre álló meleg vizet kell felhasználni, vagy a berendezés
saját maga kell elôállítsa a fûtôkamrái segítségével, megoldást kínálunk mindkét esetre.

Az 5HD 8,5/30-150 típusú fixen telepített berendezés
5 kezelôszemély számára biztosít egyidejû munkavégzési lehetôséget. Mindegyiküknek 30 Iiter/perc
teljesítmény és 130 bar üzemi nyomás áll
rendelkezésére.
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MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS
FŰTŐEGYSÉGGEL

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MELEGVÍZ OKOS FELHASZNÁLÁSA

Az olaj- vagy gázüzemû vízmelegítô berendezés rendelke
zik egy fûtôkamrával, mely közvetlenül a magasnyomású
szivattyú után állítja elô a meleg vizet. Egy hatékony és
nagyteljesítményû fûtôegység még azelôtt felmelegíti a
vizet, mielôtt az a zárt csôhálózaton keresztül továbbítás
ra kerülne.
A kívánt vízhômérséklet egy fokozatmentesen sza
bályozható termosztát segítségével állítható be.
A fûtôberendezés biztonságos üzemeltetése a biztonsági
hômérséklethatároló és a lángôr által garantált. A két- vagy
többfokozatú magasnyomású berendezések többfokozatú
fûtôegységgel kerülnek felszerelésre.

Ha a rendelkezésre álló meleg víz – pl. biogáz üzembôl –
felhasználása a feladat, akkor a Stadiko magasnyomású
berendezése kifejezetten erre a célra fejlesztett magasnyomású (HD) szivattyúval kerül felszerelésre.
A HD-szivattyú speciális felépítése, mely szerint a szi
vattyúfej és a szivattyúház közötti átmenet hosszabb,
kiküszöböli a hôátadási problémát és magasfokú üzem
biztonságot szavatol.

A kipufogógáz-elvezetéssel vagy egyéb kivitelezéssel kap
csolatos kérdésekben is állunk rendelkezésére.

A berendezések kiváló minôségû rozsdamentes acél
tartállyal vannak felszerelve a megfelelô vízellátás biztosí
tásához. Mint minden fixen telepített Stadiko berendezés,
úgy ezek a magasnyomású takarítóeszközök is alkalma
sak a többszemélyes használatra.
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DESmark
VEGYIANYAG-

DESmark

®

FECSKENDEZŐ

®

VEGYIANYAG-FECSKENDEZŐ
MINDEN FOLYADÉK HALMAZ
ÁLLAPOTÚ BIOCIDHOZ, MOBIL
ÉS Fixen telepített GÉPEKHEZ
EGYARÁNT
A Stadiko nagy teljesítményû, magasnyomású takarító
gépeihez kínált DESmark egységével könnyen és szivattyú
kímélô módon adagolhatóak a tisztító- és fertôtlenítô szerek.
Ez annak köszönhetô, hogy a nyomóoldalon, a szivattyú
után megy végbe a hozzáadagolás. Az adagolópisztoly és
a hablándzsa a hatékony kijuttatást, míg a fokozatmentes
mennyiségállító gomb a pontos adagolást szolgálja.

	Kifejezetten nagyteljesítményû (25-35 l/perc)
magasnyomású takarítógépekhez javasolt.
	A vegyszerek pontos adagolása.
	A habképzésnek köszönhetôen hatékony
kijuttatás.
	Nincs elôzetes oldatkeverés, mely idôt takarít
meg és munkavédelmi szempontból is rendkívül
biztonságos.
	Szivattyúkímélô, hiszen a vegyszer csak a
magasnyomású tömlôvel és a hablándzsával
érintkezik, a szivattyúval nem.
	Utólag is felszerelhetô minden mobil és
fixen telepített Stadiko berendezésre egyaránt.
	A kémiai hatásokkal szembeni legmagasabb
ellenállóság (VA4 anyagminôség)
DESmark adagolóegység egy Stadiko HDVAR mobil magasnyomású
berendezésen. A rozsdamentes acél gyorscsatlakozókkal a fixen telepített
rendszerekbe is beépíthetô a mosó-leállásoknál.

Az állítógombbal fokozatmentesen beállítható
a kívánt vegyszermennyiség.
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A hablándzsa gyorscsatlakozóval
csatlakoztatható az adagolópisztolyra.

A DESmark hablándzsával hatékonyan végezheti
az erôsen szennyezett felületek takarítását.
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TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK

Tömlôdob „kicsi”

Tömlôdob „nagy”

Automata tömlôdob

Mosólándzsák gyorscsatlakozóval (rozsdamentes acél kivitel)

robosztus rozsdamentes acél kivitel,
alaplemezzel
Rozsdamentes acél forgatókar
és dobfék
Max. 45m nagynyomású tömlô
(max. 180 bar)

robosztus rozsdamentes acél kivitel,
alaplemezzel
Rozsdamentes acél forgatókar
és dobfék
Max. 110m nagynyomású tömlô
(max. 180 bar)

robosztus, rozsdamentes acél kivitel,
forgatható alaplemezzel, automata
behúzó mechanizmussal
Max. 30m nagynyomású tömlô
(NW12)

fröccsöntött mûanyag fogantyúval, 1/4“-os külsômenetes véggel

Cikkszám: 43-001-10700

Cikkszám: 55853

MT3- 290mm Cikkszám: 55857 MT3- 700mm: 55859
MT3- 900mm Cikkszám: 43-001-10601 MT3- 1200mm: 43-001-10602
MT3- 2000mm Cikkszám: 55858

Cikkszám: 53430

Dupla-mosólándzsák gyorscsatlakozóval
(rozsdamentes acél kivitel)
fröccsöntött mûanyag fogantyúval
Fokozatmentes nyomásállító fogantyúval.
Ez a mosólándzsa egy rendkívüli mûszaki megoldás, hiszen változatlan
vízhozam mellett lehet a nyomást max. 310 bar-ig állítani.
(max. 36 l/perc, max. 130°C)

UNI adagolópisztoly
Könnyû munkavégzés, 90%-kal kisebb tartóerô,
40%-kal kisebb lehúzóerô szükséges.
Max. 300 bar, max. 55 l/perc, max. 150 °C,
bemenet: 1/2” belsômenetes csuklóval és a
gyorscsatlakozó-kallantyúval együtt.

Cikkszám: 52514
Mobil tömlôdob „kicsi”

Mobil tömlôdob „nagy”

Tömlôdob forgató

nagyon stabil rozsdamentes acél
kivitel
Rozsdamentes acél forgatókar
Max. 45m nagynyomású tömlô
(max. 180 bar)

nagyon stabil rozsdamentes acél
kivitel
Rozsdamentes acél forgatókar
Max. 110m nagynyomású tömlô
(max. 180 bar)

robosztus, rozsdamentes acél kivitel
Forgató mechanizmus tömlôdobhoz
(90°-os fordulási szög)

Cikkszám: 53432

Cikkszám: 55854

700 mm Cikkszám: 55860 1000 mm Cikkszám: 52950

Kicsi Cikkszám: 55855
Nagy Cikkszám: 55856

Etetôtálca és vályútisztító mosólándzsa
A 2 méteres szárhossznak és a fúvóka körüli PVC-védôpohárnak
köszönhetôen kényelmes munkavégzést biztosít.
Alacsony- és magasnyomású rendszernél is alkalmazható.

Cikkszám: 55861

16

17

TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK
Lándzsamarkolat
Megkönnyíti a kezelést, különösen a
vízsugár erejével szembeni stabil el
lentartást. (utólag is felszerelhetô)

Cikkszám: 43-001-10508

Gyorscsatlakozó a
szabályzó pisztolyhoz

Gyorscsatlakozó a lándzsákhoz
(rozsdamentes acél)

A különféle lándzsák gyors cserélhetôségét
biztosítja a pisztolyoldalon.
1/4“ Cikkszám: 55862
Servo+Uni Cikkszám: 55863

Magasnyomású tömlô (HD/HF)

Magasnyomású csôtisztító tömlô

A különféle lándzsák gyors cserélhetô
ségét biztosítja.
(1/4“-os belsômenettel)

Igény esetén a kívánt méretre szabva és a
szükséges csatlakozókkal felszerelve szállítjuk.
Kérhetô melegvizes használatra alkalmas kivitelben
is, DN32 méretig.

Pl. nedves takarmányellátó rendszer csöveinek hatékony tisztítására.
5m-es magasnyomású tömlôvel (NW 8), forgó csôtisztító fúvókával
és pisztolyhoz csatlakoztatható rozsdamentes acél gyorscsatlakozóval.

Cikkszám: 55864

Cikkszám: 55875

Cikkszám: 52957

Forgó – Turbo szennymaró fúvóka

Legyezôsugaras fúvókák (edzett)

A makacs szennyezôdések könnyû és gyors eltávolítására,
1/4“-os belsômenetes csatlakozással.
Rendeléskor kérjük a kívánt fúvókaméretet (pl. 045), vagy
a kívánt vízátfolyási kapacitást, illetve nyomást megadni.

1/4“-os külsômenettel, és 15° / 25° / 40°-os szórási szöggel kérhetô.
Rendeléskor kérjük a kívánt fúvókaméretet (pl. 055) és a szórási
szöget (pl. 15°), vagy ennek hiányában a kívánt vízátfolyási kapacitást
és nyomást megadni. Kérhetô pontsugaras kivitelben is.

TN 220 Cikkszám: 55865
TN 250 Cikkszám: 55866
ST 090 Cikkszám: 55867

15°-os lapos fecskendezôk Cikkszám: 53431
25°-os lapos fecskendezôk Cikkszám: 55869
40°-os lapos fecskendezôk Cikkszám: 55870

Magasnyomású hablándzsa tartállyal

Kürtôtisztító mosófej

Pisztolyhoz csatlakoztatható rozsdamentes acél
gyorscsatlako-zóval és 2 literes tartállyal.

A szellôzô kürtôk egyszerû és hatékony tisztításához,
forgó-mosó fejjel. Kiváló minôségû forgórésszel és
élvédôvel ellátva.

Cikkszám: 55876
Cikkszám: 55877

Védôgalléros fúvókafoglalat

Váltó fúvókafoglalat

Nyomásszabályzós fúvókafoglalat

Mûanyag fúvókavédô gallér rozsdamen
tes acél 1/4”-os belsômenetes csatlako
zással

Kétféle fúvóka gyors válthatóságára
1/4”-os belsômenetes csatlakozással

Fokozatmentes nyomásszabályzásra
1/4”-os belsômenetes csatlakozással

Cikkszám: 55871

Cikkszám: 55872

Cikkszám: 43-001-10501

Forgó csôtisztító fúvóka

Csôtisztító fúvóka

Csövek, csatornák hatékony tisztítására
1/4”-os belsômenetes csatlakozással

Csövek, csatornák hatékony tisztítására
3/8”-os belsômenetes csatlakozással.
Igény esetén elôsugaras kivitelben is rendelhetô.

Cikkszám: 55873

Desmark vegyianyag adagolóegység
25 l/perc (mobil berendezéshez): Cikkszám: 55878
30 l/perc (mobil berendezéshez): Cikkszám: 52955
35 l/perc (mobil berendezéshez): Cikkszám: 55879
25 l/perc (fixen telepített rendszerhez): Cikkszám: 55880
30 l/perc (fixen telepített rendszerhez): Cikkszám: 55881
35 l/perc (fixen telepített rendszerhez): Cikkszám: 55882

SQW 35-120 SiloQuickWash silótisztító fej
Silók és tartályok belsô felületének hatékony tisztításához,
2 vagy 4 legyezô- vagy pontsugaras fúvókával felszerelve,
3/4“-os belsômenetes csatlakozással, 20 - 120 l/perc
teljesítménnyel, 140 bar nyomás

Cikkszám: 55883

Cikkszám: 55874
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TARTOZÉKOK
Kombinált függesztett áztatóés hûtôrendszer.
Az esôztetô és a porlasztó csôszakaszok
nyitása-zárása golyóscsapokkal
történik. Igény esetén kérhetô
mágnesszelepekkel történô automatikus
mûködtetéssel is.

VA AR 252-200 LE
mobil áztató-permetezô berendezés
(elektromos)
Kerekekkel ellátott, rozsdamentes acél
vázra szerelt skálázott 200 literes tartállyal,
pisztollyal, mosólándzsával és 20m-es saválló
tömlôvel, elektromotoros szivattyúval.
25 l/perc; max. 25 bar; 230V/50Hz

Cikkszám: 55884

Mobil elôtartály
Skálázott 200 literes kiegyenlítô tartály
a magasnyomású takarító berendezések
egyenletes vízellátására.
Golyóscsappal, úszószeleppel, alaktartó
csatlakozó tömlôvel, igény esetén vízszûrôvel.
Elôtartály Cikkszám: 55886
Elôtartály kézikocsival Cikkszám: 55887

4 HMS 5
mobil gyógyszeradagoló
Rozsdamentes acél keringetô szivattyú
val, skálázott 200 literes tartály vízkeringe
téssel a rozsdamentes acél vázban, elekt
romos úszókapcsolóval, golyóscsappal.
40-120 l/perc; max. 8 bar; 230V / 50Hz

Cikkszám: 55888

VA AR 252-200 LB
mobil áztató-permetezô berendezés
(benzines)

VÁLTOZATOS MEGOLDÁSOK
A Stadiko padozatáztató rendszere az istállóépület adott
ságait figyelembe véve kivitelezhetô.
A légtérbe függesztett csôhálózat rögzítése igény szerint
történhet PVC mûanyag kötegelôvel, vagy rozsdamentes
acél lánccal. Ez esetben felfelé álló esôztetô fúvókákat
alkalmazunk, melyeknél nincs utáncsepegés, utánfolyás.
Amennyiben a csôstrangot közvetlenül mennyezet alá
kell beépíteni, csepegésgátlóval ellátott, lefelé álló fú
vókákat használunk, melyeket különbözô hosszúságú
mikrotömlôkkel szereljük.

Honda benzinmotoros szivattyúval
25 l/perc; max. 25 bar
(a fentiekkel egyezô mûszaki tartalommal)

Cikkszám: 55885

stadiko® Hot Box
A Hot Box mobil melegvíz-elôállító berendezés igény esetén a magasnyomású takarító berendezés
nyomóágába köthetô.
Az átfolyó vízmelegítô fûtôolaj üzemû és 20 literes tankkal felszerelt. A Hot Box DUO modellre egy
további külsô tank csatlakoztatható.
A kívánt vízhômérséklet fokozatmentes hôfokszabályzóval állítható be.
Hot Box
Fûtési teljesítmény: 90 kW
Tápellátás: 230V/50Hz

Cikkszám: 55889
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ÁZTATÓ- ÉS
HŰTŐRENDSZEREK

Hot Box DUO
Fûtési teljesítmény: 2 x 90 kW
Tápellátás: 230V/50Hz
(lángôrrel felszerelve)

Alacsonynyomáson mŰködŐ
hŰtŐ- és istállópadozat
áztató rendszer
Lehetôség van dupla csôstrang kiépítésére, ahol a pado
zatáztató és az alacsonynyomású hûtôrendszer párhuza
mosan mûködtethetô.
A második párhuzamos csôstrang kiépítése igény sze
rint történhet porlasztó fúvókákkal hûtés céljából, vagy
esôztetô fúvókákkal padozatáztatáshoz.
A kívánt csôstrang vízellátását a legegyszerûbben manuá
lisan golyóscsapokkal végezhetjük, vagy automatizálhatjuk
klímakomputerrel vezérelt mágnesszelepek által.

Az áztató rendszerek által a tisztító- és fertôtlenítôszerek
kezelôszemély igénybe vétele nélkül juttathatóak ki, kizárva
ezzel a káros gôzök, gázok szabadba jutását.
Ez történhet nyomásfokozó szivattyúval ellátott tartályon
keresztül, vagy kiadagoló egységgel, mellyel
a szer közvetlenül egy tartályból kerül hozzákeverésre.
Mindkét megoldás a tisztító- és fertôtlenítôszer nagyon
pontos hozzáadását teszi lehetôvé.
A csôvezetékek átmosása kényelmesen megoldható
lecsavarozható végzáró sapka alkalmazásával.
A felfelé álló esôztetô
fúvókáknak köszönhetôen a
padozatáztató rendszernél nincs
csepegés, folyás.

4-irányú porlasztófúvóka az
alacsonynyomású istálló-hûtési
rendszerhez

Hordozható kapcsoló
automatika a padozatáztató
rendszerhez

Cikkszám: 55890
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Silótisztítás
EGYSZERŰEN TISZTA
Az állattartás sikerének egyik fontos feltétele a higiénikus takar
mánytárolás. Csak egy professzionálisan kitakarított, baktériu
moktól mentes silóból lehet egészséges takarmányt biztosítani az
állatok számára.
A silótisztításnál fontos, hogy minden zugból el legyenek távolítva
a régi takarmánymaradékok, szennyezôdések.
Az általunk kínált silótisztító fej használatával garantált a
megfelelô eredmény, mivel a függôlegesen és vízszintesen is
forgó tisztító fej vízsugarai a silóbelsô minden sarkát elérik.
A tisztító fejjel végzett lelkiismeretes takarítást követôen, az
esetlegesen visszamaradó szennyezôdéseket, magas
nyomású mosólándzsával javasolt eltávolítani.
A siló kitakarítása, hatékony
fertôtlenítése és ezt követôen a
kiszárítása is ajánlatunk része.
A Stadiko saját emelôkosaras kocsi
jával 25 méteres magasságig vállal
ja a takarmánytároló silók probléma
mentes, gyors tisztítását.
A Stadiko komplett rendszerével
a silótakarítás nem igényel drága plusz
költségeket (pl. állványozás, stb.)

Külsô és belsô tisztítás,
fertôtlenítés
Készre szárított
Nem maradnak ki sarkok

Kérje szakmai tanácsunkat!

Megfizethetô és valóban
hatékony
Nincs felesleges szerelési idô
Nincs szükség a siló átépítésére
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Stallprofi Magyarország Kft.
H-2100 Gödöllô, Dózsa György út 84.
Telefon: (+36) 28 514 485

24

www.stallprofi.hu/stadiko

