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STADIKO
Vykdantysis direktorius

Patikimas Partneris
Stadiko yra profesionalios aukšto slėgio valymo
įrangos gamintojas ir vienas iš labiausiai patyrusių
paslaugų teikėjų, taikantis inovacijas žemės ūkio higienos srityje. Tai yra vienintelė įmonė Europoje, kuri
teikia visapusišką aptarnavimą šioje srityje.
Jau daugiau kaip du dešimtmečius mūsų vardas žymi
ne tik aukštos kokybės, patikimą ir galingą aukšto slėgio valymo įrangą, bet ir kompleksinę paslaugą mūsų
klientams.
Derindami technines naujoves ir ilgametį „knowhow“ paslaugų teikimą, savo klientams siūlome optimalius higienos technikos ir patalpų higienos sprendimus. Remiantis kompetentingais ir profesionaliais
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patarimais, produktus ir paslaugas gausite su saugumo garantija ateičiai.
Mes esame Jūsų patikimas partneris. Siekdami užtikrinti savo produktų ir paslaugų kokybę, mes samdome kvalifikuotus ir atsidavusius darbui darbuotojus. Lankstumas ir individualumas atitinka Jūsų
reikalavimus – tai yra standartai, pagal kuriuos mes
dirbame.
Stadiko ir mūsų partneriai varEX ir VETCON parodo
teisingą Jūsų aukšto slėgio valymo įrangos ir patalpų higienos pasirinkimą.
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Valymas
Patalpų valymas ir
dezinfekavimas
Individualiai Jums mes kuriame su gamybos reikalavimais
suderintą higienos planą, kuris yra orientuotas į Jūsų gamybos pajėgumų ir rezultatų pagerinimą.

Standartizuotos darbo instrukcijos su ekologiškomis valymo priemonėmis ir labai veiksmingais biocidais palengvina
optimalios higienos būklės išlaikymą Jūsų įmonėje.

Jūs, mūsų klientai, mėgaujatės visomis įmonės higienos
sektoriuje teikiamomis paslaugomis, veikiančiomis ir už
mūsų šalies ribų. Lankstūs paraiškų teikimo terminai ir
personalas, darbas sekmadieniais ir šventinėmis dienomis be priemokų, ilgalaikės sąlygos lemia nepriekaištingą
rezultatą.

Stadiko – tai patikimas higienos priemonių, skirtų valymui,
dezinfekavimui ir kenkėjų kontrolei, bei konsultavimo, vykdymo ir monitoringo partneris gyvulininkystės srityje.

Kovojant su salmonelėmis, po valymo vykdomas specialios dezinfekavimo priemonės paskleidimas ant paviršių ir įrangos.

Salmonelių kontrolė
Naminių paukščių ir kiaulių ūkiams didelę grėsmę kelia salmonelių atsiradimas.
Kiaulininkystės srityje salmonelės yra skirstomos į kategorijas. Gyvulių skerdimo metu tai parodo salmonelių sukeltos
infekcijos laipsnį. Paukščių auginimo srityje tai atrodo visai
kitaip.
Mėsinių paukščių krovimo, transportavimo, skerdimo ir apdorojimo apribojimai lemia daug mažesnę supirkimo kainą
gamintojo atžvilgiu. Pagal sanitarinės higienos reikalavimus, higienos priemonės po salmonelių infekcijos turi būti
daug efektyvesnės, nei įprastinės valymo ir dezinfekavimo
priemonės.
Stadiko jau daugelį metų užtikrina, kad patalpos pakartotinai nebus užkrėstos salmonelėmis. Mes atsakome už savo
darbą ir užtikriname, kad po mūsų atliktų darbų Jūsų patalpos bus apsaugotos nuo salmonelių.
Mėsinių paukščių auginimo patalpų valymas naudojant didelio našumo aukšto slėgio valymo įrangą optimaliam valymo rezultatui
užtikrinti.
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HDVAR su papildomais
įrenginiais
Galimas žarnų ilgis iki
110 m.
(priedai nuo 16psl.)

aukšto slėgio
valymo įranga

Individualūs sprendimai
Kiekvienas prietaisas sukonstruojamas pagal
Jūsų poreikius ir Jūsų norus: Jūs nurodote žarnos
ilgį, kokio antgalio Jums reikia ir kitus parametrus, o mūsų kvalifikuoti specialistai mielai Jums
patars pasirenkant reikiamus priedus.
Stadiko visada Jums pasiūlys individualų sprendimą!

HDVAR su specialiu aukšto slėgio siurbliu įmonei,
turinčiai karštą vandenį.

Techniniai duomenys (pagal kiekvieną pagrindinį modelį be jokių papildomų įrengimų)
Tipas HDVAR
Debitas (l/val.)
Darbinis slėgis (bar)
Galia(kW)
Srovė(A)
Sumažintos apsukos
Apsukos (aps./min)

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
taip
960

1500
150
7,5
16
taip
960

1800
130
7,5
32
taip
960

1500
180
8,5
32
taip
960

1800
150
8,5
32
taip
960

2100
120
8,5
32
taip
960

2100
150
11
32
taip
960

Sumažintas siurblio apsukų skaičius nuo 1450 aps./min iki maždaug 960 aps./min = ypatingas ilgaamžiškumas
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HDVAR - išsamiai
*
Žarnos ritė

Ypač stipri žarnos ritė iš 4 mm storio nerūdijančio plieno, tinka žarnoms, kurių ilgis yra iki 110
m, su ritės būgno fiksavimu ir
labai patikima sukimosi alkūne.

Stūmimo rankena /
Patogus transportavimas

Ergonomiškai pritvirtinta rankena paprastam
transportavimui tinkama net ir pasvirusioje padėtyje.
Pripučiami ratai su nerūdijančio plieno guoliais.
Ratų skersmuo 400 mm, 4 tipų padangų protektorius, o tai reiškia paprastesnį transportavimą
per nelygumus.
Pageidaujant sumontuojame „nesugadinamas“
padangas.

Variklis ir sankaba

Aukštos kokybės el. variklis tik su 960 aps./min, su
dviem guoliais, tačiau veikia labai tyliai, ilgaamžis
su sumažinta mova, kad veiktų dar tyliau ir švelniau.
Labai paprastas montavimas.

Elektros jungimo
dėžutė

Labai atspari aliumininė elektros jungimo dėžutė su 2 padėčių valdymo rankenėle.

Siurblys su alkūniniu velenu

Apsisukimų skaičius sumažintas nuo 1450
iki 960 aps./min, todėl siurblio tarnavimo
laikas yra labai ilgas.

Vandens prijungimas

Greita vandens prijungimo - atjungimo
jungtis.

Antgalių laikiklis
Funkcionalus laikiklis, išlaikantis
iki 3 antgalių.

Slėgio reguliatorius

Aukšto slėgio vožtuvas dideliam vandens kiekiui su
patikimu manometru.

Nerūdijančio plieno ratukai
Dideli nerūdijančio plieno ratukai su stabdžiu
skersmuo 160 mm
Lengvam apsisukimui vietoje.

* 3 metų garantija
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HDVA

HDP

Galima pasirinkti aukšto slėgio valymo įrangą su labai aukštu debitu arba aukštu spaudimo laipsniu.

Padėklas transportavimui HDP yra specialiai suprojektuotas
naudojimui toli vienai nuo kitos esančioms darbų atlikimo vietoms. Šio modelio transportavimas į nutolusias vietas krautuvo šakėmis yra paprastas ir saugus.
200 litrų talpa yra paprastas sprendimas svyruojančiam vandens kiekiui išlyginti.

Universalumas

Padėklas transportavimui

Taip pat šiam modeliui galimi žarnų ilgiai iki 180 metrų. Tokiu būdu HDVA pasižymi kompaktiška konstrukcija ir geru
aptarnavimu.

Techniniai duomenys

(pagal kiekvieną pagrindinį modelį be jokių papildomų įrengimų)

Tipas HDVA
Debitas (l/val.)
Darbinis slėgis (bar)
Galia(kW)
Srovė(A)
Apsukos (aps./min)

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

HDP kaip ir HDVAR gali būti įrengtas su visais siurblių
agregatais – nuo agregato su 25 l/min galia ir 180 bar
darbiniu slėgiu dažnam nedidelių plotų plovimui ir
nuolatiniams nešvarumams, iki agregato su 35 l/min
galia ir 120 bar darbiniu slėgiu didelių plotų valymui
su didžiausia plovimo galia.

Pageidaujamo galingumo modeliai gaminami pagal spec. užsakymą

HDK

Specifiniai gaminiai

Kompaktiškumas

Specialus sprendimas

Lengvoms valymo užduotims atlikti kompaktišku HDK
įrenginiu tinka debito dydis nuo 15 l/min ir 21 l/min esant
150 bar darbiniam slėgiui.
Būdamas mažo pločio - 64 cm šis modelis yra specialiai
pritaikytas naudojimui siaurose vietose ir gali būti įrengtas su HDVAR serijos siurblio agregatu.

Techniniai duomenys

(pagal kiekvieną pagrindinį modelį be jokių papildomų įrengimų)

Tipas HDK
Debitas (l/val.)
Darbinis slėgis (bar)
Galia(kW)
Srovė(A)
Apsukos (aps./min)

5,5/15-150

5,5/21-150

900
150
5,5
16
1450

1260
150
5,5
16
1450

Specialūs poreikiai ir panaudojimo sritys reikalauja specialių sprendimų. Mūsų specifinių įrengimų gamykla reaguoja į šiuos poreikius ir projektuoja mobilias bei stacionarias aukšto slėgio
valymo įrangas, kurios atitinka specifinius vartotojo reikalavimus. Individualios konsultacijos
metu suteikiame Jums informaciją, kurią sukaupėme per ilgametę patirtį aukšto slėgio valymo
įrenginių gamyboje. Kartu su klientais aptariamos visos sprendimo galimybės, kad galėtume
pristatyti techniką pagal konkrečius poreikius.
Šalia esančiame paveikslėlyje Jūs matote aukšto slėgio valymo sistemos pavyzdį dviem darbuotojams vienu metu su 3 taškų atrama traktoriui, varomą darbinio veleno.

Pageidaujamo galingumo modeliai gaminami pagal spec. užsakymą
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Stadiko įmonė stacionarias linijas
tiesia lanksčiomis aukšto slėgio žarnomis.
Šios žarnos yra geresnės nei įprasti
standieji vamzdžiai, kadangi geriau
atlaiko slėgio smūgius.
Žarnos yra ilgaamžės, o tai teikia didžiulę ekonominę naudą.

Stacionari
aukšto slėgio
valymo įranga
Patalpų valymas stacionaria įranga iki minimumo sutrumpina pasiruošimo darbų laiką. Tam naudojama didelės talpos ir
mažų apsukų stacionari aukšto slėgio valymo įranga.
Tinkamai išdėstytos greitosios jungtys darbinei žarnai prijungti užtikrina veiksmingą valymą ir sumažina kaštus. Kiekviena
įranga gaminama pagal Jūsų poreikius ir reikalavimus. Šia įranga vienu metu gali naudoti keletas darbuotojų.
Stacionarūs įrenginiai gali turėti karšto vandens ruošimo įrangą su kaitintuvais arba su išoriniu vandens tiekimu, pavyzdžiui
- iš biodujinio katilo.
Mūsų kompetentingi montuotojai pasirūpins profesionaliu
įrangos sumontavimu. Visada galite pasitikėti mūsų greitai
atliekamomis ir profesionaliomis paslaugomis. Mes Jums mielai teiksime išsamią informaciją projektuojant naują arba rekonstruojant senąjį pastatą.

Paskambinkite ir prašykite nemokamos konsultacijos.
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Visada lengvai prieinami – praktiški,
patvarūs žarnų ir antgalių laikikliai
Judančios žarnos prijungiamos prie optimaliai išdėstytų čiaupų,
taip patalpos efektyviai, veiksmingai ir nebrangiai išvalomos, kadangi nebereikia šių darbų pasiruošimui gaišti daug laiko.
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Stacionari
aukšto slėgio valymo
įranga
Kelių pakopų sistema

Stadiko leidžia aukšto slėgio valymo įrangai tobulėti, atsižvelgiant į reikalavimus. Maisto pramonėje, ar kitose su plovimu
susijusiose srityse – geriausia įrengti daugiapakopę sistemą
keliems naudotojams.

Skystųjų kristalų liečiamasis ekranas parodo, kada turi
būti atliktas techninis aptarnavimas. Šiame ekrane
taip pat rodomi susiję veikimo parametrai, tokie kaip
- įrenginio slėgis ir įjungimų bei išjungimų skaičius.

Kelių pakopų sistemos, klientų pageidavimu, konstruojamos
su patikima technika ir reikiamu plovimo vietų skaičiumi. Žemiau esantis paveikslėlis rodo 5 pakopų įrangą, kuri naudojama įmonėje, gaminančioje maisto produktus.

Techninės priežiūros intervalų kontrolę vykdo integruotas veikimo laiko skaitiklis. Artėjant techninio
aptarnavimo laikui, valdymo ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Visi dviejų ir daugiau pakopų Stadiko įrenginiai turi automatinius reguliatorius, kurie rūpinasi, kad pavienių agregatų siurblių darbinis laikas būtų vienodas.

Atliekant techninę priežiūrą įrenginys yra perjungiamas į rankinį režimą. Tai garantuoja sklandų likusių
agregatų veikimą ir nenutrūkstantį darbą.

Stacionarus HD 7,5/30-130 su dvigubo degimo kamera.

Dviejų darbo vietų sistema su išoriniu karšto vandens tiekimu.

Karšto vandens įrenginiai
Valymo darbus, kuriems būtinas karštas vanduo, galima atlikti pasitelkus įvairius stacionarius aukšto slėgio įrenginius
su karštu vandeniu. O ar turėtų būti naudojamas jau turimas vanduo, ar jis turėtų būti gautas pasitelkiant degimo
kamerą: mes siūlome sprendimus.

Stacionari kelių pakopų sistema 5HD 8,5/30-150, skirta penkiems naudotojams vienu metu. Šis įrengimas
pateikia kiekvienam naudotojui 30 l/min vandens
kiekį, kai darbinis slėgis siekia 130 bar
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Karšto vandens gavimas
pasitelkiant degimo kamerą

Turimą karštą vandenį
panaudoti protingai

Degimo kamera, kuri yra iš karto už aukšto slėgio siurblio, naudodama dyzeliną ar dujas pakaitina siurblio
tiekiamą šaltą vandenį. Veiksmingas ir galingas degiklis
šildo vandenį
dar prieš jam patenkant į vandens padavimo liniją.
Temperatūrą galima tiesiogiai nustatyti reguliuojamu
termostatu. Saugus degimo įrangos veikimas užtikrinamas apsauginiu temperatūros ribotuvu ir liepsnos
kontrolės mechanizmu. Dviejų ar kelių pakopų aukšto
slėgio valymo įrangos naudojimui taikoma ir daugiapakopė šildymo technika.

Jei turime biodujinių įrenginių paruoštą karštą vandenį, tam, kad būtų galima jį panaudoti, į Stadiko aukšto
slėgio įrenginius turi būti įmontuoti specialūs aukšto
slėgio siurbliai. Specialiai tam sukurta šio aukšto slėgio siurblio konstrukcija – prailgintas perėjimas tarp
siurblio galvutės ir siurblio korpuso. Ji užtikrins veikimo saugumą ir tokiu būdu bus išvengta problematiško
temperatūros perdavimo.

Mes maloniai Jums padėsime išmetamųjų dujų ištraukimo įrangos ir kitais susijusiais klausimais.

Karšto vandens tiekimui užtikrinti, šie įrenginiai aprūpinti kokybiškomis nerūdijančio plieno talpomis. Kaip
ir visi stacionarūs Stadiko įrenginiai, šie aukšto slėgio
valymo įrenginiai gali būti naudojami kelių pakopų (kelioms darbo vietoms).
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DESmark

DESmark

®

skystų biocidų
purkštuvas

®

Dozatorius, įterpiantis biocidus
už siurblio, mobiliems ir stacionariems įrenginiams
Su Stadiko DESmark galinga aukšto slėgio valymo įranga
valymo ir dezinfekavimo priemonės dozuojamos labai
nesudėtingai. Tai vyksta apeinat aukšto slėgio siurblį.
Naudojant putų antgalį, tikslus medžiagų dozavimas
užtikrinamas reguliavimo ratuku.

•
Geriausiai  tinka aukšto slėgio plovimo įrangai, kurios
galia nuo 25 l/min iki 35 l/min;
•

Tikslus chemikalų dozavimas;

•

Veiksminga purškimo kontrolė pagamintomis putomis;

•
Eliminuojamas  žmogiškasis faktorius ir taip užtikrinamas tikslus bei saugus darbas;
•
Saugo agregatus, kadangi chemija teka tik aukšto slėgio
žarnomis ir aukšto slėgio pistoletu, o ne per kitas dalis,
turinčias sąlytį su vandeniu, pavyzdžiui, aukšto slėgio siurbliu;
•
Galima   papildomai sumontuoti įvairius priedus visiems Stadiko modeliams;
•

Tinka mobiliai ir stacionariai įrangai;

•
Maksimalus  V4A nerūdijančio plieno atsparumas cheminiam poveikiui.

Stadiko DESmark mobilioje aukšto slėgio valymo įrangoje HDVAR. Greitos VA-jungties pagalba šis dozatorius, gali būti prijungiamas ir prie stacionariai skirtingose
patalpose išvedžiotos įrangos.

Reguliavimo ratuku tiksliai dozuojamos naudojamos priemonės.
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Putų gamybos antgalis kaip ir įprastas antgalis su rankena
įjungiamas į pistoletą

Profesionalus ir veiksmingas darbas su DESmark
putų gamybos antgaliu esant dideliam užterštumui
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Priedai

Priedai

Mažas VA žarnos būgnas

Vidutinis VA žarnos būgnas

Automatinis VA žarnos būgnas

Labai tvirtas nerūdijančio plieno žarnos
būgnas su atramos kojele, VA sukimosi
alkūne ir būgno fiksatoriumi.
Tinka aukšto slėgio žarnai, kai jos maksimalus ilgis 45 m
Maksimaliai 180 bar

Labai tvirtas nerūdijančio plieno žarnos
būgnas su atramos kojele, VA sukimosi
alkūne ir būgno fiksatoriumi.
Tinka aukšto slėgio žarnai, kai jos ilgis
maksimaliai 110 m
Maksimaliai 180 bar

Aukštos kokybės VA žarnos būgnas
su sukimosi alkūne ir automatiniu susukimu.
Maksimaliai 30 m (NW12)
(įskaitant aukšto slėgio žarną)

PREKĖS NR. 110.0700

PREKĖS NR. 110.0701

PREKĖS NR. 110. 0710

Nerūdijančio plieno antgalis su VA greita jungtimi,
iizoliuota plastikine rankena, išėjimas 1/4“ AG
MT3- 290mm: PREKĖS NR. 110.0600 MT3- 700mm: PREKĖS NR. 110.0607
MT3- 900mm: PREKĖS NR. 110.0601 MT3- 1200mm: PREKĖS NR. 110.0602
MT3- 2000mm: PREKĖS NR. 110.0603

Nerūdijančio plieno dvigubas antgalis su VA greita jungtimi

UNI pistoletas

Aukštos kokybės nerūdijančio plieno dvigubas antgalis su labai patikima slėgio reguliavimo rankena vandens srauto nustatymui.
Šis antgalis – tai yra techniškai prasmingas sprendimas, kai reikia reguliuoti
slėgį nemažinant vandens srauto.
Maksimaliai 310 bar, 36 l/min, ir 130° C

Lengvesnis darbas, reikalaujantis 90% mažiau jėgos,
40% sumažinta paspaudimo jėga,
Maksimaliai 300 bar, 55 l /min ir 150°C, Įėjimas: 1/2“IG
įskaitant sukimosi alkūnę ir greito sujungimo movą.

PREKĖS NR. 110.0690

Mažas VA žarnos vežimėlis

Vidutinis VA žarnos vežimėlis

VA žarnos būgno sukimo prietaisas

Labai stabilus modelis su VA sukimosi
alkūne, kai žarnos ilgis 45 m
(įskaitant aukšto slėgio žarną)

Labai stabilus modelis su VA sukimosi
alkūne, kai žarnos ilgis 110 m
(įskaitant aukšto slėgio žarną)

Sukimo įrenginys žarnos būgnui pasukti
90°

PREKĖS NR. 110.0720

PREKĖS NR. 110.0721

Mažas: PREKĖS NR. 110.0730
Didelis: PREKĖS NR. 110.0731

700 mm: PREKĖS NR. 110.0627 1000 mm: PREKĖS NR. 110.0620

Šeryklų valymo įranga
2 m. antgalis su PVC apsaugos kaušeliu patogiam š valymui.
Tinkamas žemo ir aukšto slėgio sritims.
PREKĖS NR. 110.5272
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Priedai

Priedai
Antgalio rankena

Pistoleto sujungimo mova

Greitoji jungtis

Aukšto slėgio žarna HD/HF

Aukšto slėgio skalavimo žarna

Palengvina valdymą ypač tuomet,
kai didelė atgalinė stūmimo jėga
(galima papildomai sumontuoti).

Aukštos kokybės pistoleto
sujungimo mova, paskirtis - greitai
pakeisti įvairius antgalius.

1/4“ IG, greitam skirtingų antgalių pakeitimui
(galima papildomai sumontuoti).

Aukšto slėgio žarnos paruošiamos pagal pageidaujamą ilgį ir yra armuotos.
Galimas tiekimas kartu ir su karšto vandens modeliu
iki ND32

Veiksmingas pvz.: šėrimo vamzdžių valymas.
Su 5 metrų aukšto slėgio žarna (NW 8), besisukantis vamzdžių
valymo purkštukas ir greita jungtis mūsų pistoletui. Ilgis pagal
užsakymą.

PREKĖS NR. 110.5080

1/4“: PREKĖS NR. 110.5040
Servo+Uni: PREKĖS NR. 110.5042

PREKĖS NR. 110.1000 ff

PREKĖS NR. 110.5220

PREKĖS NR. 110.5020

Rotorinis / Turbo purkštukas

Plokščios srovės purkštukai

Lengvesniam įsisenėjusių nešvarumų pašalinimui,
1/4“ IG, pateikiant užsakymą, prašome nurodyti purkštuko dydį
(pvz.: 045), jei nepateikiamas purkštuko dydis,
tada turi būti pateikiamas vandens kiekis ir slėgis.

1/4“ AG, purškimo kampas 15° | 25° | 40°
Pateikiant užsakymą, prašome nurodyti purkštukų dydį (pvz.: 055)
ir purškimo kampą (pvz.: 15°). Gali būti ir su apvalios srovės purkštuku.

TN 220 PREKĖS NR. 110.0320 TN 250 PREKĖS NR. 110.0340
ST 090 PREKĖS NR. 110.0370

Plokščios srovės purkštukai 15° PREKĖS NR. 110.0100 ff
Plokščios srovės purkštukai 25° PREKĖS NR. 110.0150 ff
Plokščios srovės purkštukai 40° PREKĖS NR. 110.0200 ff

Purkštukų apsauga

Purkštukų keitiklis

Srovės stiprumo reguliatorius

Nerūdijantis plienas su plastmase
Purkštukų apsauga 1/4” IG

Purkštuko galvutė dviems purkštukams, 1/4” IG

Purkštuko galvutė sklandžiam
slėgio reguliavimui, 1/4” IG

PREKĖS NR. 110.5011

PREKĖS NR. 110.0350

PREKĖS NR. 110.5050

Aukšto slėgio – putų gamybos antgalis

Vėdinimo kanalų valymo galvutė

Su greita jungtimi prie dozavimo rankenėlės
2 litrų talpa

Veiksmingas ir paprastas vėdinimo kanalų valymas kartu su besisukančia valymo galvute.
Su aukštos kokybės sukimosi kampu ir kraštų apsauga

PREKĖS NR. 110.5172

PREKĖS NR. 110.5241

Desmark
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Besisukantis vamzdynų valymo purkštukas

Purkštukai vamzdynų plovimui

1/4” IG, veiksmingas vamzdžio sienelių valymas

3/8” IG, pagal pasirinktą srovę

PREKĖS NR. 110.0360 ff

PREKĖS NR. 110.0010 ff

25 l/m mobilus: PREKĖS NR. 110.5260
30 l/m mobilus: PREKĖS NR. 110.5261
35 l/m mobilus: PREKĖS NR. 110.5262
25 l/m stacionarus: PREKĖS NR. 110.5263
30 l/m stacionarus: PREKĖS NR. 110.5264
35 l/m stacionarus: PREKĖS NR.110.5265

SiloQuicWash SQW 35-120 Talpų valymas
Valymo galvutė silosų ir talpų vidaus valymui įrengiama su
dviem ar keturiais plokščios ar apvalios srovės purkštukais,
nominali galia 20-120 l/min esant 140 bar., 3/4“ IG

PREKĖS NR.110.5240
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Priedai

Priedai

Aukšto slėgio rutulinis čiaupas

VA greita jungtis

3/8’’ | 1/2”; 210 bar

patikimas modelis; 3/8” IG,
nerūdijantis plienas; maks. 250 bar

3/8” PREKĖS NR. 110.5100
1/2” PREKĖS NR. 110.5101

Mova PREKĖS NR. 110.5000
Kištukas PREKĖS NR. 110.5001

Aukšto slėgio kampinio sukimosi
alkūnė

VA Sukimosi alkūnė - SCHWER

ypač patikima žarnos būgno
sukimosi jungtis 1/2” IG/AG

3/8“ AG/15L AG: PREKĖS NR. 110.5070
3/8“ IG/AG: PREKĖS NR. 110.5071

PREKĖS NR. 110.5030

VA AR 252-200 LE purkštuvas

Talpa vandens pritekėjimui ir filtravimui

25 l /min; maksimaliai 25 bar;
230V/50 Hz nerūdijančio plieno korpusas su
200 litrų talpa su skale,
išjungimo pistoletas, nerūdijančio plieno ietis,
20 m rūgštims atspari žarna

200 litrų talpa su skale, kad būtų užtikrintas
pakankamas vandens kiekis aukšto slėgio
siurbliui, su rutuliniu čiaupu.
Yra plūdės vožtuvas vandens kiekio palaikymui.
Vandens filtras, pageidaujant standi pajungimo
žarna

PREKĖS NR. 100.6002
VA AR 252-200 LB Purkštuvas
25 l/min; maksimaliai 25 bar
Benzininis variklis Honda

Prekės nr. 100.6400
Su vežimėliu
Prekės nr. 100.6401

Nerūdijančio plieno išcentrinis siurblys,
200 litrų talpa su skale, rodančia
vandens cirkuliaciją.
Mobilius nerūdijančio plieno rėmas,
elektrinis plūduriuojantis jungiklis.
Ištekėjimo užsukimas rutuliniu čiaupu.
40–120 l /min;
maksimaliai 8 bar; 230 V / 50 Hz

Prekės nr. 100.6020

PREKĖS NR. 100.6004

Žemo slėgio dozatorius

Vandens filtras su 60 mikronų kasete

Talpos dydis 3 litrai,
dozavimas tiksliai nustatomas (0,5%–5%),
keičiant purkštukus

Stadiko® Hot Box

• Darbinis slėgis maksimaliai 7 bar, kai temperatūra 20°C
• maksimaliai 40°C
• maksimaliai 3500 l/h
Užsakant nurodyti pajungimo dydį

Mobilus karšto vandens šildytuvas, įjungiamas į aukšto slėgio įrangą. Dyzelinis vandens šildytuvas su 20
litrų kuro talpa. Hot Box DUO papildomai turi išvedimą išorinei talpai. Turi temperatūros reguliatorių

PREKĖS NR. 110.5160

4 HMS 5
Medikamentų dozatorius

Vidinis sriegis 1“: Prekės nr. 025.1001
Vidinis sriegis 11⁄4“: Prekės nr. 025.1002
Vidinis sriegis 11⁄2“: Prekės nr. 025.1003

Hot Box
Šildymo galia: 90 kW		
E-išvedimas: 230V/50Hz

Prekės nr. 100.5000

Hot Box DUO
Šildymo galia: 2 x 90 kW
E-išvedimas: 230V/50Hz
Su liepsnos stebėjimu

Prekės nr. 100.5011

konsultacijos ir servisas

+370 670 25946
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Kombinuota laisvo sukimosi mirkymo ir atvėsinimo įranga.
Purškimo intensyvumas lengvai nustatomas atidarant ir uždarant rutulinį čiaupą
arba magnetiniu vožtuvu.

Mirkymo ir vėsinimo
įranga
Lengvai keičiami sprendimai
Stadiko mirkymo įranga yra įvairių modelių, kurie
pritaikomi prie kiekvieno tvarto sąlygų. Įranga montuojama kaip laisvai kabanti pritvirtina PVC virve
arba metaline grandine.
Vertikaliai sumontuoti purkštukų antgaliai neleidžia
vandeniui varvėti ir mirkymo linijoms ištuštėti. Jeigu linijos montuojamos tiesiog ant lubų, naudojami
kabantys purkštukų antgaliai. Tokie antgaliai montuojami su kintamo ilgio mikro žarna.
Per mirkymo įranga gali būti išpurškiamos valymo
ir dezinfekavimo priemonės. Patalpoje nesklinda
žmonėms pavojingi garai bei dujos. Plovimo ir dezinfekavimo priemonės paruošiamos purškimo siurblio rezervuare (pageidaujant gali būti stacionarus arba mobilus).
Dozavimas galimas ir tiesiogiai iš kanistro. Šios abi
galimybės leidžia tiksliai dozuoti valymo ir dezinfekavimo priemones. Per atsukamą linijos antgalį patogu skalauti vamzdynus.

Žemo slėgio vėsinimo įranga pagalba mėšlui valyti
Dviejų linijų mirkymo ir žemo slėgio vėsinimo sistema palengvina mėšlo valymą. Pagal naudojimo paskirtį gali būti
sumontuojama ir antra linija kartu su pagalbiniais purkštukais vėsinimui arba pagalbiniais purkštukais mėšlo valymui.
Atskirų linijų vandens tekėjimas valdomas rutuliniu čiaupu, tad reikalui esant linija nesudėtingai įjungiama arba
išjungiama.
Sumontavus magnetinį vožtuvą, vėsinimo įranga gali būti
valdoma mikroklimato kompiuteriu. Mirkymo ir vėsinimo
įrangas gali susimontuoti pats klientas arba tai gali padaryti mūsų montuotojai.
Mes visada pasirengę Jums suteikti visapusišką konsultaciją.

Jokio lašėjimo ar varvėjimo dėl verti- Papildomi žemo slėgio kryžminiai
kaliai išdėstytų purkštukų. Visa tai dėl purkštukai tvartui aušinti.
unikalių purkštuko savybių.
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Kilnojamas įrangos valdymo
blokas.
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Darbo sauga

Puskombinezonis CLASSIC

Švarkas CLASSIC

Kombinezonas

Veido apsauga
naudojimui be šalmo

Dräger patogi apsauginė kaukė
COMBITO X NO VA

Dräger apsauginė viso veido kaukė
PANORAMA NO VA

Kokybiškas, didelių dydžių, labai stabilus, atsparus ugniai.
Reguliuojamos petnešos su plastikinėmis
sagtimis, dvigubos siūlės, viršutinis medžiagos
sluoksnis patikrintas pagal ENV 343 ir EN533/1.
SPALVA žalia, Dydis Prekės nr.

Kokybiškas, didelių dydžių.
Labai stabilus, atsparus ugniai,
kapišonas su raišteliu, dvigubos
siūlės, viršutinis medžiagos sluoksnis
patikrintas pagal ENV 343 ir EN
533/1.
SPALVA žalia, Dydis Prekės nr.

Poliuretanas ant nailoninio petnešų audinio,
170 g/qm dvigubos siūlės, gaubtas su raišteliu,
dvigubos siūlės, paslėptas užtrauktukas, guma nugarinėje dalyje, reguliuojamas klešnių plotis apačioje,
reguliuojamas dvipuse įspaudžiama saga.
Viršutinė medžiaga patikrinta pagal ENV 343.
SPALVA žalia, Dydis Prekės nr.

Tvirtas galvos raištis, reguliuojamas sukamo gaubto pagalba. Kaktos apsauga: polipropilenas,
Galvos raištis: polietilenas / polipropilenas,
Standartas: EN166
Medžiaga: Polikarbonatas
Stiprumas: 1,1mm

Minkšto silikono kaukės korpusas,
labai geras sandarumas. Įmontuotas
vienas filtras (Prekės nr. 160.5080)
nuo dujų, garų ir dalelių.

Atitinkanti aukštus reikalavimus,
patogi dėvėti ir kvėpuoti.
Dvigubi rėmai, vėdinimo sistema, atviras vaizdas
per permatomą skydelį, nerūdijančio plieno
membrana.

M: 160.0100
L: 160.0101
XL: 160.0102
XXL: 160.0103
XXXL: 160.0104
XXXXL: 160.0105

M: 160.0200
L: 160.0201
XL: 160.0202
XXL: 160.0203
XXXL: 160.0204
XXXXL: 160.0205

COFRA
Ypatingai lengvi žemės ūkio apsauginiai batai pagaminti pagal EN
345 S5, su pirštų apsauga ir plienine kulno apsauga.
Medžiaga: poliuretanas, Spalva: alyvinė, Aukštis: maždaug 38 cm,
Svoris: maždaug 900g/vienas batas, (pvz. 42 dydžio)
DYDIS Prekės nr.
40: 160.1000, 41: 160.1001
42: 160.1002, 43: 160.1003
44: 160.1004, 45: 160.1005
46: 160.1006, 47: 160.1007
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M: 160.0300
L: 160.0301
XL: 160.0302
XXL: 160.0303
XXXL: 160.0304
XXXXL: 160.0305

Pirštinės plovimui PVC
DENVER/COLUMBIA/MEMPHIS
Ilgis Prekės nr.
35 cm: 160.0020
45 cm: 160.0022
60 cm: 160.0023

Prekės nr. 160.5020 (be filtro)
Juoda apdaila

Prekės nr. 160.5000

Prekės nr. 160.5040 (be filtro)
Ypatingai nuostabiam dėvėjimui
(geltona) silikoninė apdaila:
Prekės nr. 160.5041 (be filtro)

Piccola FFP3 Kvėpavimo filtras
(burnos apsauga)

Dräger-ventiliatorinio filtro aparatas
XPLORE 7500

Filtras nuo dujų,
garų ir dalelių

Filtras sumažins su įkvepiamu oru
kenksmingų dalelių kiekį. Apsauga
nuo tvirtų ir skystų bei lakių dalelių.

Kiekvienas filtras sukuria natūralų kvėpavimo
pasipriešinimą.
Jeigu šį pasipriešinimą sumažina ventiliatorius,
tuomet kvėpuoti tampa daug lengviau.
Šis prietaisas naudojamas su elementais.
Galima primontuoti filtrą (Prekės nr. 160.5080)
nuo dujų, garų ir dalelių ir tuomet sujungti su
viso veido kauke

Tipas A2 B2 E2 K2 Hg-P3
(kiti filtrai pagal pageidavimą)

Prekės nr. 160.5090

Prekės nr. 160.5080

Prekės nr. 160.5060 (be filtro)
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Silosinių valymas
Tiesiog švarios
Pašarų saugyklos higiena - svarbus sėkmės faktorius gyvulininkystėje. Šerti gyvulius galima tik iš neužterštos, profesionaliai išvalytos
silosinės. Silosinių valyme svarbu tai, kad būtų kruopščiai pašalinti
senų pašarų likučiai ir nešvarumai.
Su mūsų naudojama silosinių valymo galvute užtikrinamas optimalus valymas, kadangi vandens srovė su vertikaliai ir horizontaliai
besisukančia valymo galvute pasiekia visus silosinės kampelius.

Reinigungskopf

Silosinių valymas yra tarsi „užmerktų akių“ procesas. Šio įrenginio
dėka užtikrinama silosinių ir kitokių panašių talpų higienos kontrolė: išorės ir vidaus valymas bei dezinfekavimas, silosinės
džiovinimas. Stadiko valymo sistema – jokių silosinių
ardymo darbų.
Mūsų bendrovės mobili kėlimo technika
silosines, esančias net iki 25 metrų
aukštyje, gali išvalyti nesudėtingai ir
per trumpą laiką.
Kreipkitės į mus, norėdami pasikonsultuoti ir sužinoti daugiau.

Išorės ir vidaus valymas,
įskaitant dezinfekavimą
Silosinės džiovinimas
Be purškimo šešėlių pasiekia visus kampelius!
Pigus ir tikrai veiksmingas
Nereikia švaistyti laiko paruošimui
Nereikia ardymo darbų
silosinėje
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Užrašai
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Užrašai
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UAB
stadiko · Profi Hochdruckreiniger
Höner Kirchweg 3 · 49413 Dinklage

SOLVET

Atstovas Lietuvoje
Tel. +370 670 25946

Fon (0 44 43) 97 99 10 · Fax (0 44 43) 9 12 61
info@stadiko.de
www.stadiko.de
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www.solvet.lt

