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2� PRO SOLUTIONS FOR WATER TREATMENT

A PROBIG® a csúcstechnológiás nem fém anyagból készült DAF 
(Dissolved Air Flotation) kotrórendszerek vezető forgalmazója, 
amelyeket a lebegő szennyeződések, zsírok és olajak eltávolításá-
ra fejlesztettek ki. Több évtizedes tapasztalatunk és magas szintű 
szakértelmünk segítségével fejlesztünk, tervezünk és állítunk elő 
négyszögletes medencékben és tartályokban használható kotró-
rendszereket a világ minden táján jelenlévő ügyfeleink számára. 
Akár a petrolkémiai iparágban, akár tengervíz-sótalanítás terüle-
tén való felhasználásról van szó, testreszabott megoldásokat nyúj-
tunk DAF rendszerek és alkalmazási területek széles köréhez.

A PROBIG® széles választékkal rendelkezik láncokból, lánckerekekből és kiegészí-
tőkből is, amelyek lehetővé teszik a már meglevő rendszerek költséghatékony átter-
vezését is. Az általunk felhasznált nem fém alapanyagok nedves és agresszív kémiai 
közegben is megállják a helyüket, a -80°C és 130°C közötti hőmérséklettartományban. 

A PROBIG® portfóliójában megtalálhatók a szennyvízkezelés előtisztítási folyama-
taira komplett megoldást nyújtó, tanúsítvánnyal rendelkező csomagok is.

Innovatív környezeti technológia:  
biztonságos, hatékony és tartós

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

 A német műszaki ellenőrzési 
 szervezet, a TÜV által tesztelve

 ISO 9001
 ISO 14001
 OHSAS 18001
 ATEX-tanúsítvánnyal rendelkezik az 

 Ex 0-s zónában való felhasználásra is

Felszíni kotrók ipari felhasználásra

II 1 G c/b IIC T6
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Jövőbemutató megoldások, az Ön igényeire 
szabva: Petrolkémiai iparág, tengervíz- 
sótalanítás és még számos más területen!

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 működés 
 átlagosnál magasabb élettartam

PROBIG® AZ ELSŐ VÁLASZTÁS A DAF KOTRÓRENDSZEREK KÖZÖTT

 A tartály GRP-ből, PP-ből vagy hasonló anyagból készül, 
alkalmazási területtől függően

 Teljeskörű megoldás folyamatgaranciával
 Kotróeszközök teljes mértékben nem fém anyagok  
felhasználásával

Flotációs rendszer teljes  
mértékben nem fém anyagok  
felhasználásával

 teljes mértékben nem fém anyagok felhasználásával  
előállítva, beleértve a szerelési anyagokat is

 energiahatékony
 tartós és megbízható

DAF-kotrórendszerek  
tengervíz-sótalanításhoz

 hatékony kotrás
 Képes az erősen ingadozó vízszint kiegyenlítésére
 tanúsítvánnyal rendelkezik az Ex. 0-s zónában való  
lebegő szennyeződések kotrására vonatkozóan

DAF-kotrórendszer; rámpa és 
szállítócsiga segítségével történő 
iszapeltávolítás

II 1 G c/b IIC T6



www.probig.com

A piacvezető vállalatok bíznak a PROBIG®-minőségben.
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PROBIG GmbH

Haid�57�
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


