
Echipament de curățare urbană

În 2018 Vestra a adăugat la portofoliul său de produse noua gamă de hidrocurățitoare profesionale 

oferite de partenerul nostru PTC Italia. Aceasta cuprinde hidrocurățitoare atât cu apă rece cât și  uc  apă 

caldă și pot � de tip remorcă sau skid-uri (pot � montate într-o mașină).

CTP  Srl este o societate   ănailati cu răspundere limitată în�ințată în Genova în 1968, cu activitate 

principală de certi�care a produselor petroliere și de calibrare a rezervoarelor de depozitare. Mai 

târziu, compania și-a diversi�cat activitatea, inclusiv tehnologia cu jet de apă de înaltă presiune, în 

special în ceea ce privește întreținerea instalațiilor de prelucrare a petrolului, a ra�năriilor, a docurilor 

uscate etc.

Unitățile hidrodinamice PTC acoperă o gamă completă de putere  , de la 15 la 550 kW în regim continuu, 

folosind pompe triplex de înaltă calitate cu presiuni maxime de lucru de până la 3000 bari. Aceste 

unități sunt proiectate și fabricate în Italia, într-o gamă largă de modele, pentru a se potrivi diferitelor 

puteri de intrare (cu motor electric sau diesel), ansambluri (cu cablu sau cărucior) și cu accesorii (dulap 

rezistent la zgomot, etc), toate testate in-house pentru a asigura satisfacerea celor mai stricte cerințe 

referitoare la �abilitate și performanță. Echipamentele oferite de partenerul nostru PTC Italia se 

pretează la aplicații precum curățarea instalațiilor de depozitare frigori�că, abatoarelor, măcelă-

riilor de pește și de carne, instalațiilor de prelucrare a zahărului, instalațiilor de îmbuteliere, 

tăierii de alimente, vaporizatorilor, rezervoarelor de lapte, ultra�ltrarea prin osmoză inversă, 

întreținere industrială etc.

Unul dintre cele mai cunoscute modele din gama echipmentelor compacte este sistemul Whale, care 

funcționează cu apă rece, pentru curățare, hidroabsorbție, canalizare și scurgere. Poate � montat pe 

o remorcă cu două roți omologată, cu sau fără acoperire din �bră de sticlă și rezervor de apă de 600 

litri, omologat pentru călătorii de-a lungul drumurilor. Disponibil și în versiune skid- antiderapantă, 

potrivită pentru transportul de camioane. Poate �  ridicat ș i cu un stivuitor și/sau cârligele superio-

are, pentru a � montat pe o platformă.

Acest echipament supercompact face posibil lucr lu  în spații foarte înguste sau cu un acces de�citar.

Echipamentul este dotat cu un motor pe benzină și poate lucra la presiuni de âp ăn  la 160 de bari.

În con�gurația standard acest echipament dispune de următoarele dotări:

• b uilt-in-Skid: Ramă de oțel vopsită, de înaltă calitate, cu  

   buzunare forlift (Skid: steel cadru);

• r emorcă cu o singură axă cu omologare europeană    

   pentru circulația rutieră, cu frâne de parcare de înaltă  

   calitate și cricuri de stabilizare;

• o chi de remorcare pentru diametrul de 50 mm;

• c apac din �bră de sticlă (Remorcă);

• c ontrol automat al clapetei;

• m anometru, regulator de presiune manual, 

   supapă de siguranță; 

• t elecomandă multifuncțională (On / O�, By-pass, ± RPM).


