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SKIMMER TARCZOWY “XENA”

XENA Disc Skimmer jest pływający urządzenie do zbierania z powierzchni 
wody olejów i produktów ropopochodnych o różnej lepkości.

Możliwy jest zbiór zarówno produktów naftowych, jak i olejów 
organicznych.

CECHY:

Tego typu odpieniacze wyróżniają się niewielką ilością zbieranego oleju 
wraz z produktami ropopochodnymi woda. Wydajność odpieniacza można 
regulować w zależności od sytuacji i zadań.

Odpieniacze, odpieniacze oleju - urządzenia 
mechaniczne do usuwania olejów, smarów i 
produktów ropopochodnych z powierzchni 
wody, chłodziwa, emulsji, roztworów myjących, 
ścieków.

Profesjonalny odpieniacz taśmowy - specjalistyczny sprzęt pozwalający na 
zbieranie / usuwanie olejów, smarów i produktów ropopochodnych z 
powierzchni wody, rozpuszczalników, emulsji, roztworów myjących.

ZASADA DZIAŁANIA.

Produkty ropopochodne na powierzchni cieczy przylegają do gładkiej 
zewnętrznej powierzchni pasa odtłuszczającego. Taśma kolektorowa jest 
wciągana do odolejacza razem z produktami ropopochodnymi. Wycieraczki 
usuwają olej z powierzchni paska kolektora.

SKIMMERY DO TAŚM

ZASTOSOWAĆ:

• w zbiornikach (osadnikach) ścieków;

• w szybach naftowych;

• w separatorach;

• w obiegowych systemach mycia części i zespołów;

• w łapaczach tłuszczu produkcji żywności i przedsiębiorstw ogółem. odżywianie;

• w osadnikach przemysłowych, dołach szlamowych;

• w urządzeniach do obróbki cieplnej;

• w pralkach i instalacjach do mycia części;

• do czyszczenia płynu chłodzącego z wolnego oleju.
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Zalety stosowania odpieniaczy ECONAD SKM:

• jest to najbardziej ekonomiczny sposób zbierania olejów / 
tłuszczów / produktów ropopochodnych z powierzchni wody;

• nie wymagają żadnych kosztów operacyjnych poza energią 
elektryczną (6 W / godz.);

• są to mocne i niezawodne odpieniacze;

• mają wysoką produktywność;

• możliwość montażu w dowolnym miejscu iw różnych warunkach.

SKIMMERY DO RUR

SKIMMER PROGOWY „AQUA”

Są to odpieniacze progowe modelu AQUA pływające urządzenie 
przeznaczone do zbierania ropy i produktów ropopochodnych o 
różnej lepkości z powierzchni portów, rzek o spokojnym 
przepływie, rozlewisk, sztucznych zbiorników, bagien. Przedpłużki 
AQUA mogą być instalowane w komplecie z wysięgnikami podczas 
operacji OSR. Przeznaczony jest również do stosowania 
stacjonarnego w osadnikach, zbiornikach, wyparkach.

PRZEDŁUŻACZ PRÓG “OILX”

Odpieniacz bębnowy OILX jest pływający urządzenie do 
zbierania z powierzchni wody olejów i produktów 
ropopochodnych o różnej lepkości.

ZASADA DZIAŁANIA:

Za pomocą obracających się bębnów produkty ropopochodne są 
zbierane z powierzchni wody przez przyklejanie się do 
powierzchni bębna i szczelnie odprowadzane do miski olejowej 
dołączony do skimmera.

BOCZNY (ZAMONTOWANY) KOLEKTOR PRODUKTÓW OLEJOWYCH NA STATKI

Minibagger to wysoce wydajne, ekonomiczne narzędzie 
szybkiego reagowania na zlokalizowane wycieki ropy na 
obszarach przybrzeżnych, jeziorach, portach i przystaniach. 
Korzystając z opatentowanego wynalazku SeaHow, grzebienie, 
Minibagger niezwykle skutecznie zbiera zarówno ciężkie, jak i 
lekkie oleje. Dzięki Minibagger możesz nawet zbierać olej 
napędowy z powierzchni wody za pomocą dowolnej pływającej 
łodzi.
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