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Priemyselná cistiaca zóna na cistenie pneumatík vozidiel, kolies 
a podrážok obuvi. Zašpinený vstupný priestor, nasledujúce vozidlá 
alebo vozíky  zanesú špinu stále hlbšie do výrobných priestorov. 
Tento problém rieši zariadenie ProfilGate® !

Referencie 
na Slovensku

Úvod
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Výhody 

Vysoká kapacita zataženia

Prach, necistota a gumené 
šmuhy od kolies

Smer jazdy

Bahno a extrémne zataženie

Rýchlostné obmedzenia
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Cistenie malých a 
velkých kolies AGV, 
vysokozdvižných 
vozíkov, paletových 
a prepravných 
vozíkov a pod.

ˇ
´

Cistenie kolies 
s dôrazom na zníženie 
vybrácií pocas pohybu 
cistiacou zónou.

Mokré cistenie, 
dezinfekcia kolies 
a podrážok obuvi.  

Mokro / suché 
cistenie podrážok 
pracovnej obuvi.

Suché 
cistenie podrážok 
pracovnej obuvi.

Využitie
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b

i aqua

i go

b go

k

sti aqua

sti go

st go

st i

Oblast využitia: 
mliekarenský, potra-
vinársky, farmaceu-
tický, cukrovinársky, 
chemický priemysel 
a mäsokombinát

b go + st go

i go + sti go

b + st i + sti + k

i aqua + sti aqua
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Priemyselné cistiace rohože ProfilGate® okrem základných vlastností 
cistenia, dezinfekcie, zvýšenej bezpecnosti umožnuje rozšírenie a 
inštaláciu aj vodiacích kolají pre systém AGV (Automatic Guided 
Vehicles). 

AGV
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ESD

ESD -ElectroStatic                                                                                                                 
Discharge
   Systém ProfilGate® 
umožnuje zaviest ochra-
nu pred elektrostatickým 
výbojom, cím sa eliminu-
je vznik nebezpecného 
elektrostatického výboja 
a ochranu citlivých ma-
teriálov.
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Clean Factory
www.profilgate.com

Možnosť pre úsporu
miesta s krátkou 

markízou

 

 

 Vchod do čistej
prevádzky

 

 

 

 

 b55 smooth

 Zamestnanenský
vchod ESD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGV Logistické
koliesko pre čistenie
montáži
  

Pre topánky
a malé pneumatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

smooth

Vchod ESD Kontinuálne 
čistenie

Vchod
do dieľne

Dvere
do miestnosti
na prestávku

Integrované 
do nákladacích
domov

Zamestnanenský
vchod  

Integrované 
do nákladacích
domov

Možnosť pre úsporu
vonkajšieho miesta

s markízou

Kontinuálne 
čistenie 
v AGV priestoroch

Integrované do prechodovej
komory

pred vnútorným valcom 
dvier

Možnosť dezifenkcie
v miestnosti

na prestávku

Čistenie za mokra/
možnosť dezinfekcie

Koleso dezinfekcie
vedľa čističa

topánok

Čistenie za mokra/
možnosť dezinfekcie

v priechode 
do dielne

Vchod
do dieľne
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CISTENIE KOLIES V INTERIÉRICISTENIE KOLIES V EXTERIÉRI

Pri plánování je potrebné 
si zvolit takú šírku 
cistiacej súpravy, aby ju 
nebolo možné obíst.
ˇ
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Tieto súpravy sú vhodné  
pre cistenie vozidiel po 
príjazde z vonkajšieho 
prostredia, kde je treba 
pocítat s väcším obje-
mom necistôt. 
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CISTENIE KOLIES S POUŽITÍM
DEZINFEKCIE
ˇ

CISTENIE KOLIES SO SUŠENÍMˇ

ProfilGate® aqua 
ponúka možnost umýva-
nia pneumatik, okrem 
použitia prípadného dez-
infekcného prostriedku.ˇ

´Profilgate dryzone je 
vhodný v prípadoch, kde 
je potrebné kolesá vozi-
diel úplne zbavit vlhkosti. ´
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PRE PEŠÍCH

Model ProfilGate® go 
je urcený pre cistenie po-
drážok obuvi v priemys-
lovom prostredí. 
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CISTENIE OBUVIˇ
Vysvetlivky:

„b“                         
rošty vyhotovené z ocele 
- Steel  (S 235 JR)

„i“                           
rošty vyhotovené so 
Stainless Steel (1.4301)

„k“                         
rošty vyhotovené 
z plastu (PA 66 GF35)

„st“                        
užší typ roštov 
s prevedením „b“ 

„sti“                       
užší typ roštov 
s prevedením „i“

„go“                       
pre peších - 
cistenie obuvy

„45“                      
bez priestoru 
na necistoty

„55“                       
+10mm priestor 
na necistoty

„65“                       
+20mm priestor 
na necistoty

„aqua“                  
pre dezinfekciu 
s odvodnením

„suchá zóna“     
pre dosušovanie 
obuvi a kolies

b 65 go

b 55 go st 55 go

st 65 go

sti 55 go i 55 go
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st 55

b 65b 55

i 55 aqua

sti 55 aquasti 55 sti 45 aqua

k 55

suchá zónast 65

i 55 i 45 aqua

CISTENIE KOLIESˇ


