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JETTING-től: egy új megoldás a makacs
JETTING-től: egy új megoldás a makacs
lerakódások eltávolítására, minden féle
lerakódások eltávolítására, minden féle
csőtípusból, csatornából és aknából.
csőtípusból, csatornából és aknából.
A robottechnika által irányított 2500 bár
A robottechnika által irányított 2500 bár
nyomású vízsugárral tökéletes tisztítást
nyomású vízsugárral tökéletes tisztítást
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Pénzmegtakarítás a hatékonyság által,
Pénzmegtakarítás a hatékonyság által,
Szabályozható nyomás technika,
Szabályozható nyomás technika,
A mobil rendszer által nyújtott
A mobil rendszer által nyújtott
rugalmasság,
rugalmasság,
Por lekötés a nedvesség által,
Por lekötés a nedvesség által,
Teljes kamerás megfigyelés,
Teljes kamerás megfigyelés,
Környezetvédő, kémiai adalékok
Környezetvédő, kémiai adalékok
nélkül,
nélkül,

Mi egy megoldásorientált csapat vagyunk.
Mi egy megoldásorientált csapat vagyunk.
Az Önök gondjai a mi motivációink.
Az Önök gondjai a mi motivációink.
Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő
Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő
eseténél. Szívesen tanácsot adunk
eseténél. Szívesen tanácsot adunk
Önöknek.
Önöknek.

A lemakacsabb lerakódások, beton,
A lemakacsabb lerakódások, beton,
gyökér, meghibásodott kibélelés (ingyökér, meghibásodott kibélelés (inline) vagy idegen anyagok, mint
line) vagy idegen anyagok, mint
betonvas és vashorgony eltávolítására
betonvas és vashorgony eltávolítására
a 2500 bár nyomású vízsugár technika
a 2500 bár nyomású vízsugár technika
a legcélravezetőbb eszköz.
a legcélravezetőbb eszköz.
A különböző robot-technikai eszközök
A különböző robot-technikai eszközök
lehetővé teszik a DN 100
lehetővé teszik a DN 100
keresztmetszettől/átmérőtől egészen
keresztmetszettől/átmérőtől egészen
a bejárható átmérőig való
a bejárható átmérőig való
megoldásokat.
megoldásokat.
- Árok és ásás nélküli munkavégzés
- Árok és ásás nélküli munkavégzés
(megspórolja a cső kiásását),
(megspórolja a cső kiásását),
- Ellenőrzött munkavégzés,
- Ellenőrzött munkavégzés,
kamerával felügyelt
kamerával felügyelt
robottechnikával,
robottechnikával,
- Talajvíz védelem, kémiai
- Talajvíz védelem, kémiai
adalékanyagok nélkül,
adalékanyagok nélkül,
- Hatékonyság vízsugárral.
- Hatékonyság vízsugárral.

SZELLŐZŐ TISZTÍTÁS
SZELLŐZŐ TISZTÍTÁS

A MAGASNYOMÁSÚ VÍZSUGÁR A
A MAGASNYOMÁSÚ VÍZSUGÁR A
FELÜLETEKEN
FELÜLETEKEN
Öreg lakkok, bevonatok, szigetelések,
Öreg lakkok, bevonatok, szigetelések,
homlokzat tisztítás, vagy felületek olcsó
homlokzat tisztítás, vagy felületek olcsó
visszaépítése. Ez a technológia több módon,
visszaépítése. Ez a technológia több módon,
a célnak megfelelően alkalmazható.
a célnak megfelelően alkalmazható.
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Beton eltávolítás,
Beton eltávolítás,
Lakk és bevonat-eltávolítás hajókról,
Lakk és bevonat-eltávolítás hajókról,
tartályokról, alvázakról,
tartályokról, alvázakról,
vonatszerelvényekről,
vonatszerelvényekről,
Padlóburkolatok, felfestett útjelölések,
Padlóburkolatok, felfestett útjelölések,
ipari burkolatok és gumibevontok
ipari burkolatok és gumibevontok
eltávolítása,
eltávolítása,
Építkezési gépek tisztítása, aszfalt,
Építkezési gépek tisztítása, aszfalt,
beton vagy szennyeződések eltávolítása,
beton vagy szennyeződések eltávolítása,
Homlokzatok visszabontása, felületek
Homlokzatok visszabontása, felületek
érdesítése.
érdesítése.
Nincs hulladék, adalékanyagok, homok,
Nincs hulladék, adalékanyagok, homok,
kavics vagy kémiai termékek,
kavics vagy kémiai termékek,
Rugalmas alkalmazás,
Rugalmas alkalmazás,
Rövid felkészülési idő,
Rövid felkészülési idő,
Hatékony vízsugárral.
Hatékony vízsugárral.

Ahol a víz és nedvesség nem
Ahol a víz és nedvesség nem
kívánatos, a robottechnika lehetővé
kívánatos, a robottechnika lehetővé
teszi a lerakódások, befolyt beton
teszi a lerakódások, befolyt beton
stb. maró technikával való
stb. maró technikával való
eltávolítását.
eltávolítását.
Ez a technika is kamerával
Ez a technika is kamerával
ellenőrzött, hatékony és óvatos.
ellenőrzött, hatékony és óvatos.
Robottechnikánk már DN 70
Robottechnikánk már DN 70
keresztmetszettől lehetséges.
keresztmetszettől lehetséges.
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Nem kell a csövet szétvágni,
Nem kell a csövet szétvágni,
Nem gyengíti az erősítő vasat,
Nem gyengíti az erősítő vasat,
Mobil rendszer,
Mobil rendszer,
Vízmentesen használható.
Vízmentesen használható.

JETTING GMBH
HUN TEL: +36 30 530 9552
endre@2500.bar
STRAßFELD 6, 94209 REGEN, DE
www.2500.bar

