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2� PRO SOLUTIONS FOR WATER TREATMENT

A PROBIG® kitűnő minőségű megoldásokat kínál a medencefenéki 
iszap és a lebegő szemcsék kotrására, amelyek a kotrórendszere-
ket a funkcionalitás, a tartósság és a biztonság szempontjából tel-
jesen új alapokra helyezik. A csúcstechnológiás nem fém anyagból 
készült API-kotrók világszinten elismert vezető specialistáiként 
minden ügyféligénynek megfelelően alakítjuk ki kotrórendszere-
inket, amelyek abrazív és olajos környezetben egyaránt megállják 
helyüket. Kotróinkat az API (American Petroleum Institute) 421-es 
szabványának megfelelően tervezzük. A már létező rendszereket, 
mint például az acél kotróláncok, a hosszanti kotrók vagy a kotró-
hidak, akkreditált szakembereink úgy tudják áttervezni, hogy azok 
költségtakarékosak és hatékonyak legyenek.  

A PROBIG® portfóliójában megtalálhatók a szennyvízkezelés előtisztítási folyama-
taira komplett megoldást nyújtó, tanúsítvánnyal rendelkező csomagok is. Ezenkívül 
ügyfeleinknek teljes rendszerek és személyre szabott megoldások széles körét kí-
náljuk: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) fedelek, szállítócsigák az iszap elvezeté-
séhez, lebegő szemcsék elvezetése, gáztömör meghajtóegységek és még sok más.

Világszerte tanúsított, kiemelkedő  
minőség a petrolkémiai iparágban

A PROBIG® rendszerei a legmagasabb 
igényeket is kielégítő módon, a legszi-
gorúbb globális szabványoknak is meg-
felelnek: 

 ISO 9001
 ISO 14001
 OHSAS 18001
 ATEX-tanúsítvánnyal rendelkezik az 

 Ex 0-s zónára is

API-kotrók

II 1 G c/b IIC T6
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Egyéni megoldások a legmagasabb  
igényeknek megfelelően is

A PROBIG® termékek előnyei

 tartósabb és ellenállóbb a hagyományos anyagoknál
 működtetése biztonságos és energiatakarékos
 jelentősen könnyebb és ellenáll a korróziónak

 megbízható és karbantartást nem igénylő munkavégzés 
 átlagosnál magasabb élettartam

Egyszerűen és hatékonyan előzi meg a szennyezett levegő 
kipárolgását: 

 Igazodik a víz szintjéhez
 megtakarítja a kipárolgott levegő tisztításának költségeit
 egyszerű GRP fedő

API-medencék úsztatható 
GRP-tetővel 

A PROBIG® elismert gyakorlati tapasztalatait, valamint fenn-
tartható megoldásokat nyújt ügyfeleinek:

 a medence felszínén nem formálódik gáz
 szagtalan
 rendkívül tartós anyagok

Medencék gáztömör lezárása

Optimalizálhatjuk a rendszer hatékonyságát, ha a gyűjtőcső 
elé még egy olajhengert helyezünk: 

 eredményes olajleválasztás felesleges vízszállítás nélkül
 tanúsítvánnyal rendelkezik az Ex. 1-s zónára is
 az alkalmazási területtől függő, egyéni megoldások

Olajleválasztás  
olajhenger és gyűjtőcsővel



www.probig.com

A petrolkémiai iparág vezető vállalatai  
is megbíznak a PROBIG®-minőségben.
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PROBIG GmbH
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4870�Vöcklamarkt�
Ausztria

Tel.:�+43�(0)�76�82/22�633-0�
Fax:�+43�(0)�76�82/22�633-20

office@probig.com�
www.probig.com

Euro-Purator Kft

Piroska�utca�5�
1016�Budapest�
Magyarország

Tel.:�+36�1�279/23�93

info@euro-purator.hu
www.euro-purator.hu

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

No.06341/0-1
No.01214/0-1
No.00405/0-1

Nemzetközi  
sikerek -
globális aktivitás.

EURO-PURATOR KFT.
a BanKonzult csoport tagja


