שדית

קטלוג מוצרים
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יחידות לפריצת קווי ביוב
אנו בשדית מייצרים מערכות לפריצת קווי ביוב בספיקות שונות ובהתאמה לצרכי הלקוח.
את המערכות שלנו ניתן להתקין על עגלות ועל רכבי עבודה מדגמים שונים.
בכל ביובית מותקנים גלגלת עם  50מטר צינור מילוי ,גלגלת עם  50מ' צינור פריצה ,מיכל מים בנפח גבוה כולל מדיד ומצוף מכני,
מערכת הנעה חשמלית או הידראולית לגלגלת ומערכת חשמלית לפיקוד מרחוק המאפשרת עבודה של בן אדם אחד ללא צורך בעובד
נוסף.

ביובית  24כ"ס  50ל/ד  150באר
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ביובית  40כ"ס  100ל/ד  120באר

בנוסף לשדית מגוון רחב של דיזות פריצה להתאמה מקסימלית לתנאים בכל שטח:
שטיפת קו ,פריצה ,חיתוך שורשים ועוד...

ביובית  35כ"ס  70ל/ד  150באר

מכונות שטיפה בלחץ גבוה
אנו מתמחים מזה כשלושה עשורים בייבוא וייצור של מערכות שטיפה בלחץ גבוה.
מגוון מערכות השטיפה הינו הרחב ביותר שניתן להשיג ונע ממכונות ביתיות לצרכים בסיסיים ועד למערכות מתקדמות עבור קבלנים
ואנשי מקצוע.

מכונות שטיפה  500באר לקבלנים בעומסים גבוהים/כבדים
מכונות שטיפה  HEAVY DUTYעבור קבלנים.
מגיעות בשתי עוצמות/ספיקות:
 30כ"ס  22ל/ד  500באר
 40כ"ס  30ל/ד  500באר
המכונות כוללות מנוע אירופאי עם ווסת לחץ .פילטר יניקה לסינון המים בכניסה למשאבה  .משאבה צנטריפוגלית לשמירה על לחץ
הזנת מים קבוע בכניסה למשאבה .לוח חשמל הכולל :מפסק הפעלה  ON/OFFעם מתנע רך והגנות מנוע 5 .מ' כבל חשמל עם תקע
 + 63Aמד שעות.
 40מ' צינור לחץ משוריין על גבי גלגלת מותאמת לעבודה בלחצים גבוהים ורובה שטיפה עם דיזה טורבו.
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תלת פאזי

מכונת שטיפה מים חמים  22כ"ס מנוע עצמאי
מכונה בספיקה גבוהה עם מנוע בנזין לניידות מוחלטת ולעבודה בעומסים גבוהים.
 21ל/ד ב  350באר.
בנזין

מים חמים

מכונות שטיפה בלחץ גבוה
ליין הבלו קלין
ליין הבלו קלין למשקי בית ,ועדי בתים ועסקים קטנים
כולל אביזרים לשימושים שונים מקרצוף משטחים,
ניקוי חלונות ועד פריצת קווי ניקוז ביתיים.
מגיע במגוון רחב של ספיקות ולחצים ובשטיפת מים קרים/חמים.
חד פאזי

פזית

חד פאזי

סניור
מכונת שטיפה תלת פאזית מקצועית  7.5כ"ס לעומסים בינוניים
 15ל/ד  200באר
בעלת מנגנון הפסקה אוטמטית.
ניתן להוסיף מנגנון הקצפה
תלת פאזי
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מכונת שטיפה חד פאזית בייצור שדית בעלת מרכב נירוסטה,
מפסק הגנת מנוע והפסקה אוטומטית.
 8ל/ד  150באר
ניתן להוסיף מנגנון הקצפה

סופרה
מכונת שטיפה תל פאזית  10כ"ס לעומסים בינוניים/גבוהים:
בעלת מנגנון הפסקה אוטמטית( .ניתן להוסיף מנגנון הקצפה)
ניתן להשיג במס' ספיקות ולחצים:
 15ל/ד  250באר
 21ל/ד  200באר
תלת פאזי

 14כ"ס מנוע עצמאי
מכונת שטיפה בעלת מנוע בנזין
המאפשר ניידות מוחלטת ללא פשרות.
ספיקת המכונה  15ל/ד  240באר.
בנזין
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טיטאן
מכונה תלת פאזית  15כ"ס לעומסים גבוהים
ניתן להשיג במספר ספיקות ולחצים:
 42ל/ד  150באר |  30ל/ד  200באר
 21ל/ד  280באר |  15ל/ד  350באר
תלת פאזי

POWER WASH
מכונת שטיפה מים חמים (עד  150מעלות)
בעלת אינג'קטור יניקת כימיקלים ,הגנות מנוע והפסקה אוטומטית.
ניתן להשיג עם מכסה פלסטיק/נירוסטה ובעוצמות/ספיקות שונות:
 7.5כ"ס  15ל/ד  200באר
 10כ"ס  21ל/ד  200באר
תלת פאזי
מים חמים

משאבות תעשיתיות
שדית הינה היבואנית הבלעדית של משאבות  HAMMELMANNגרמניה.
משאבות הלחץ הגבוה של חברת המלמן בנויות לעבודה רצופה בעומסים כבדים  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
באפשרותנו להציע מספר רב של צרופי לחץ/ספיקה בהתאם לדרישות.
המשאבות המלמן מתאימות לתעשיות כגון מספנות ,קידוחי נפט ,שדות תעופה ,הכנת כבישים לסימון ,ביוביות מוניציפליות ועוד...
ספיקות לדוגמה:

 240כ"ס  605ל/ד ב  210באר

 227כ"ס עד  460ל/ד ועד  3000באר

 1073כ"ס  2100ל/ד ב  3000באר
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בנוסף ניתן להשיג בשדית משאבות ,אביזרים וחלקי חילוף למשאבות מכל הגדלים והסוגים של היצרנים המובילים בעולם
משאבות דיאפרגמה ,משאבות בוכנה ,משאבות חשמליות ועוד..

מוצרי שטיפה יעודיים
שדית מייבאת מגוון רחב של מוצרי שטיפה ייעודיים לתעשייה מהחברות המובילות בעולם.
דיזות למגוון יישומים:
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קונוס חלול

קונוס מלא

מניפה

ערפול

ערפול אויר

ניקוי מיכלים

דיזות טורבו מסוגים שונים
ללחצים גבוהים

פילטרים בגדלים וברמות
סינון שונות

גלגלות מסוגים שונים:
ידני ,קפיץ פלדה /
נירוסטה

הליקופטרים במגוון גדלים לשטיפת משטחים

רובי ואקדחי שטיפה ייעודיים
(שטיפת משטחים ,תעשיית
המזון ,קבלנים)

ראשי ניקוי חול

מכבסות ותעשיית המזון
שדית הינה היבואן הבלעדי של מוצרי  DEMAארה"ב .החברה המובילה בעולם בתחום.
בין מגוון המוצרים ניתן למצוא:

משאבות פריסטלטיות
למדיחים ולמכונות כביסה

משאבות פריסטלטיות חכמות
לבקרת ניקוזים ובקרת ריחות

משאבות מינון

*מרכזי דילול
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מערכות שליטה ובקרה מתקדמות למכבסות

ברזים חשמליים

*מאושר משרד הבריאות

*מונעי זרימה חוזרת

אינג'קטורים

ממננים

הקצפה
אחד מתחומי המומחיות שלנו הינו הקצפה למטרות שונות
בתעשיות רבות נדרשת הקצפה בדרגות משתנות בהתאם לצורך.
אנו מייבאים ומייצרים מוצרי ומערכות הקצפה מתקדמות המאפשרות עבודה נוחה,
פשוטה ובעלת תוצאות אחידות ומתמשכות.

שלגייה
מכונת שטיפה  7.5כ"ס המבוססת על דגם הסניור,
בעלת יכולת הקצפה ומקום למיכל כימיקלים לניידות מוחלטת.

תלת פאזי

294C/D
עמדת הקצפה נייחת המופעלת בלחץ אויר.
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 RAPID FIREעמדת הקצפה נייחת ללא לחץ אויר,
מופעלת בלחץ קו בלבד ( 3-4באר) ומאפשרת ברירה
בין שני חומרים (חיטוי/הקצפה) ובין שטיפה

מיכלי הקצפה ניידים

מיכל עם קנה הקצפה לחיבור
למכונות שטיפה בלחץ גבוה

בנפחים שונים (הפעלה בלחץ אויר)

מרססים ומקציפים ידניים

מיכל עם קנה הקצפה לחיבור
לברז גינה (לחץ קו)
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