
СКІМЕРИ МАСЛО / ЖИРО / 
НАФТОУЛОВЛЮВАЧІ

ДИСКОВИЙ СКІММЕР «XENA»

Дисковий скіммер XENA - це плавуче пристосування для збору нафти 
і нафтопродуктів різного ступеня в’язкості з поверхні води. 
Можливий збір як нафтопродуктів, так і органічних масел.

ОСОБЛИВОСТІ:

Скіммери такого типу відрізняються незначною кількістю збирається 
спільно з нафтопродуктами води. Продуктивність скіммера може 
регулюватися в Залежно від ситуації і поставлених завдань.

Скіммери, нафтоуловлювачі - механічне 
обладнання для видалення масло, жиро і 
нафтопродуктів з поверхні води, МОР, 
емульсій, промивних розчинів, стічних вод.

Професійний стрічковий скіммер - спеціальне обладнання, що дозволяє 
збирати / видаляти масло, жиро і нафтопродукти з поверхні води, 
розчинників, емульсій, промивних розчинів.

ПРИНЦИП РОБОТИ.

Знаходяться на поверхні рідини нафтопродукти прилипають до 
зовнішньої гладкій поверхні нафтозбиральні стрічки. Колекторна стрічка 
разом з нафтопродуктами затягується в нафтоуловлювачі. Потім масло 
видаляють з поверхні колекторної стрічки.

СКІММЕР СТРІЧКОВІ

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ:

• в резервуарах (відстійниках) стічних вод;

• в колодязях-маслоприймачах;

• в сепараторах;

• в оборотних системах мийок деталей і вузлів;

• в жироуловлювачах харчових виробництв і підприємств заг. харчування;

• в промислових відстійниках, шламових ямах;

• в обладнанні для термічної обробки;

• в мийних машинах і установках для промивання деталей;

• для очищення МОР від вільного масла.
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Переваги використання скімерів ECONAD SKM:

• це найекономічніший спосіб збору масло / жиро / 
нафтопродуктів з водної поверхні;

• не вимагають ніяких експлуатаційних витрат крім 
електроенергії (6 Ват / год);

• це потужні і надійні скіммери;

• мають високу продуктивність;

• можливість встановити в будь-якому місці і в різних умовах.

СКІММЕРИ ТРУБНІ

ПОРОГОВА СКІММЕР «AQUA»

Порогові скіммери моделі AQUA представляють собою плавучі 
пристосування призначене для збору нафти і нафтопродуктів 
різного ступеня в’язкості з поверхні акваторій портів, річок із 
спокійною течією, заплав, штучних водойм, боліт. 

AQUA скіммера можуть встановлюватися в комплекті з 
боновими загородженнями при операціях ЛАРН.

Також, призначений для стаціонарного використання в 
відстійниках, резервуарах, випаровувачах.

ПОРОГОВИЙ СКІММЕР «OILX»

Барабанний скіммер OILX – це плавуче пристосування для 
збору нафти і нафтопродуктів різного ступеня в’язкості з 
поверхні води.

ПРИНЦИП РОБОТИ:

За допомогою обертових барабанів нафтопродукти 
збираються з поверхні води шляхом налипання на поверхню 
барабана і відводяться в клоака, щільно прикріплений до 
скіммера.

БІЧНИЙ (НАВЕСНИЙ) СБОРЩИК НАФТОПРОДУКТІВ ДЛЯ СУДЕН

Minibagger є високоефективним, економічним 
інструментом швидкого реагування при локальних 
розливах нафти в прибережних районах, озерах, а 
також в портах і маринах. 

Захищене патентом винахід SeaHow, щітки-гребінця, 
Minibagger збирає як важкі так і легкі масла 
надзвичайно ефективно. За допомогою Minibagger ви 
можете зібрати навіть дизельне паливо з водної 
поверхні використовуючи будь-який плавзасіб.
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