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UV-TECH
kesézednereb őtíynémekik-VU

 ttozamlakla arásátívaj kerezsdner őtezevlezívynnezs A
 jú kevöscséléb )KFG( gaynaűm űsétísőre-lázsgevü

 kekétezevősc ttotívajik A .lef kanatíllá técrém
 lelefgem rám am egésttetímöt sé agássótrat ,egésőnim

.kenékétezevősc ttozohertél nannojú yge

.ersétíynémekik kenlürek leynnéf-VU kevöscséléb - KFG űrezsrok A

 bbasagamgel a kniesézednereb őtíynémekik .-,T-VU
.kenlelefgem si kenkeynémletevök űtnizs

 inéyge knielefygÜ !seyleh gidnim esétnöd könÖ zA
 koza lassátíkalaik siráludom a etrezsgáliv tietelgésküzs

.ik küjtígéle erésédegélegem silámixam

kotada ikazsűM 
UV-TECH mobil

:sátíkalaik siráludoM
 őtehtzselliázzoh si galótu ludom őtízségeik iynnemalaV •
  űynémtísejlet ttaw 0001x8 sé 056x8/004x8 •

ótahzamlakla zohkosárrofynéf
  ,segéstehel sétípéeb ttetízgör őnétröt ebűmráJ •

ótahtílovátle rokimráb

 :keteréM 
 samlakla arsátíllázs őnétröt not/ igéL •
  mm 0061x0034x0003 .bk 1gemöt isálogamos0 •  

)6x:Sx8(

:kétezevpáT
 rezsdner ózólpa5 •
  hsátratnabrakvát a sé zehéletivtá kotada isédeynémekik a medo6 •

:sátísotzibgésőniM
 rezsdner ózólpa5 •
  a sé zehéletivtá kotada isédeynémekik a medo6 •  

zohsátratnabrakvát
 asázoylábazs sukitamotua za kanásámoyn ősleb őscséléb A •

:sélezeK
 levőynrepékőtniré sélezek űrezsygE •

UV-TECH mobil
zohkosátívaj űterém se-mm 0051-051

 tima ,llá lőbsélerezslefpala naylo knüsézednereb őtíynémekik .-,T-VU liboM
.inetízsége tehel ik nesegelőzstet lakkoludom őtívőb

  856 x 8 ,ttaw 884 x 8 taknusárrofynéf iynnemalav lallibom .-,T-VU zA 
 .intetlemezü tehel leynnémtísejlet ttaw 8881 x 8 sé tt aw

abájtnop ylemráb gáliv a ygoh ,izset évőtehel asátíkalaik tkapmoK
.notú igél inedlük nessehel le

 knierezsdner .-,T-VU kizekledner si sézednereb ”iscik„ a ze ráM
 ősleb tlázitamotua őscséléb A .lavájóicknuf vítavonni iynnemalav

 ték A .nételüret teleygüleftamaylof a lef tíllá técrém jú asázoylábazssámoyn
 űtnizs sagam ttezgévle lerrezsdner ózólpan űrezsrok a sé laváremak
 medom ttetípéeb A .tígéleik neseteléköt tynégi nednim sézrőnelle-gésőnim

.arámázs ajótráyg őscséléb a tásátíbbávot kotada isétíynémekik a izset évőtehel

!inzőyg tekönÖ ajgof gem knükélüzsék libom .-,T-VU



UV–TECH p ér mium
zohkosátívaj űterém se-mm 0051-051

 naylo knüsézednereb őtíynémekik muimérp 80EA-VU zA
 ik nesegelőzstet lakkoludom őtívőb tima ,llá lőbsélerezslefpala

.inetízsége tehel 
 

 muimérp HCET-VU za lút néynőle iynnemalav libom HCET-VU zA  
 -emleynék sé tlebák /gás/zssoh retém 003-004 arámázs knielefygü muimérp
.itíynnökgem tájáknum ipannednim kasrátaknum a ima ,láník si tegésőtehlezek bbes

 arótuarehet yge knielefygü teknükélüzsék muimérp 80EA-VU
 iynnemalav izepék tézsér rezsdner nezE .eb kitípé evtízgör

 a luádlép tnim ,si asátíllázsel zsérsézednereb segésküzs
 kevűmráj a tnimalav ,őtzseljefmará za sé sézednerebóv/f

.esélerezslef ősleb űgésőnimsc/sc

 a knulán pak tyl/sgnah rokesélerezslef kevűmráj A 
 zohsátívaj a ygoh ,za sé emleynék tezylémezsőlezek 

.yleh ődnegele neygel arámázs kokézotrat segésküzs

!tekönC inzőyg ajgof gem knükémret muimérp 8cEA-VU

K       tezénősleB omfor  fdgfdgfdgf                 t

rozsserpmok sé sézednerebóv/f ,őtzseljefmará

200-300 m kétezevpát se-

kézs sé daE

 kotada ikazsűM 
UV-TECH p ér mium

:sétípélef siráludoM
 őtehtzselliázzoh si galótu ludom őtízségeik iynnemalaV •
  űynémtísejlet ttaw 0001x8 sé 056x8/004x8 •

ótahzamlakla zohkosárrofynéf

:kétezevpáT
 m 003-004 1gás/zssohlebáK •
 nim/m 4-0 1géssebes isáz/8 •

:kesézednereb sé sétípélefűmráJ
 keőtehevebmeleygif iagásnávík kelefygü za ed ,tlázidradnatS •
 1 :akóvúF • 1kW; 3-5 m3 / min  1.1 nétese rab ;  

8 :sázoylábazs sukitamotua 0-1000 mbar
 3 :rotágergga-marÁ • 0 KVA  ygav  40 KVA
 zohkomázsrezs sőgevel ttetírűs rozsserpmoK 1nétese ynégJ •

1 :gésiynnem isátíllázS 120 l/min, 10 bar; 7.5 kW

:sátísotzibgésőniM
 rezsdner ózólpa5 •
 asázoylábazs sukitamotua za kanásámoyn ősleb őscséléb A •

:sélezeK
 levőynrepékőtniré sélezek űrezsygE •

Főnöki
Irányító fülke



UV-TECH  cnálynéf  
zohkosátívaj űterém se-mm 006-051

 004x8 neőggüf lótsálánzsahlef a eynémtísejlet cnálynéf 80EA-VU zA
 ráka nasroyg sé naótahzíbgem lezzE .őtehlevön arttaw 056x8 lórttaw

.inetíynémek tehel ik si tevöscséléb sa-006 5K
  a izset évőtehel nesetezsémret sátíkalaik samlagur A

.si tsázamlakla őnétröt nebketezstemtzsereksájot

 űrök sejlet )aremóstáh ak  sé őslüle( asázamlakla aremak ték A
topala őlelefgem ttüyge lekkőlekézrételkésrémőh A .évőtehel zset tsétnikettá

.zehésézrőnelle sotamaylof tamaylof isédeynémekik a kanatísotzib

 sé kettedév nelle sélehretőh a ,kaótahtatzokaltasc káremak A
.kaótahzamlakla nétese sárrofynéf 80EA-VU iynnemalav

 órázleősC

 HC0T-VU sogam alpu-
zohkosátívaj űterém se-mm 0051-006

 ,ték sé ttaw 0001x8 eynémtísejlet 80EA-VU sogam alpud A
 nétese gésküzS .llá lőbgésyge sottaw 0001x4 sonoza nesejlet

.ttözök sámyge inléresc tehel lef tekegésyge za tekeze

 nebketezstemtzsereksájot samlakla 80EA-VU sogam alpud A
.artalánzsah őnétröt

 nednim zohgaynaűm tlegetér a agáslovát silámitpo sázrágus A
 nav ezssö nasukitamotua asátíllá apmál A .ttotísotzib nebtese

.lavásátíllá kekerek a avlognah

 őslüle za lekkeyleh isázokaltasc evlerezs nav lef gésyge tékdni6
.zoháremóstáh ak  a sé

 aremak óstáH

 aremak őslülE

 kotada ikazsűM 
SK60 cnálynéf sa-0

:cnálynéF
 ttaw 056x8 sé 004x8 ,ótahloscpaktL •
 zehkeynévlezsrök se-mm 006-051 •
  űterém 006/004 sé 054/003 ,5M3/054 5K •

zehketezstemtzsereksájot

:ylúS
 • 22 kg 

:sátísotzibgésőniM
 aremóstáh ak  sé őslülE •
  zöhőgevel a kőlekézrételkésrémőh siláicepS •

 őscséléb a sé

 kotada ikazsűM 
SK1500 - sogamalpud 

:cnálynéF
  ,sonoza ték ima ,gam alpud sottaw 0001x8 •

llá lóbgam nölük
 keőtehléresclef ttözök sámyge kogam nölük A •
 zehketezstemtzsereksájot se-mm 0051-006 •
  :zehketezstemtzsereksájot • ND  500/750, 
600/900, 700/1050, 800/1200

:ylúS 
   :gam alpuD • 55 kg

:sátísotzibgésőniM
 aremak óstáh sé -őslülE •
  zöhőgevel a kőlekézrételkésrémőh siláicepS •

zehételülef őscséléb a sé



:ózamlagrof igázsroraygaM
.tfK XEPMISAVRAZS

.45 őlűd seneygE ,tóF 1512-H :ylehkézS
1 .u őF ,sonájtnezsygaN 2709-H :ylehpeleT

45-34-139 02 63+ :nofeleT 
 moc.liamg@xepmisavrazs  uh.xepmisavrazs@ofni :liamE

u2.1e0misav.azs.--- :beW

 H A ächler  AG  Umwelttechnik iynnemalav léngéc 
llá ersézekledner sádlogem ótahzamlakla arásátívaj kánrotasc a

kotoboróram sukiluardiH
130-800 m nétese terém se- m

kotoboróram sukitamuen5
55-225 m nétese terém se-m

asátívaj kosázokaltascősC
200-800 m nétese terém se-m

UV kesézednereb őtíynémekik-
150-1500 m nétese terém se-m  

komázsrezsóraM
zohsátítzsitősc sé zohkotoboróram


