
Síkosságmentesítés A legjobb megoldás:

• A téli síkosságmentesítés kötelesség!
 Mi a legjobb eszközöket biztosítjuk ehhez.

• GRP professzionális szóróanyag tároló:
 UV álló, tartós, alaktartó, korrózióálló és
 vízmentes

• Szórok magán és közfelhasználásra:
 gyors és könny  használat
 különböz  érdesít  és szóróanyagokhoz
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Síkosságmentesít  anyag tároló

Vandálbiztos tet

• Behatolásbiztos, alaktartó anyag
("Kalapácsteszt")

•  Megnövelt falvastagság (400, 550 és
700 l-es tárolók)

•  Sima bels  fal csökkentett tapadással
(nincs koszgy jt  zug)

•  Sima bels  fal: maradékmentes, köny-
ny  ürítés.

Sima bels  felület Pontos záródás

• Nem deformálódó, alaktartó anyag:
pontos záródás hosszú id n kerseztül.

•  Túlnyúló, lehajtott perem a ládán és a
tet n: csapadék és víz nem juthat be.

A legújabb fejlesztés a síkosságmentesít  anyagok tárolására

Az üvegszálas m anyag
Síkosságmentesít  anyag tároló élet-
tartalma több mint 20 év. A legöre-
gebb tároló ládák már több mint 40
éve szolgálnak az utak mentén, kitéve
az id járás és a szoróanyag károsító
hatásainak. A 40 éves haszálat bizo-

nyítja, hogy ezek a tárolóedények a
legalkalmasabbak a síkosságmentesít
anyagokhoz, mivel extrém hosszú ideig
ellenállnak az id járás és só hatásainak.
Sajnálatos módon ezek a ládák a közte-
rületeken a vandalizmusnak is ki vannak
téve. A CEMO ezért olyan tárolóládákat

fejlesztett ki amelyek ellenállnak ennek
a hatásnak. A törésbiztos anyag, és
megnövelt falvastagság biztosítja a
közeterüleken való biztonságos elhelye-
zést és a hosszú élettartamot.

Vízálló kivitel

Nem deformálódó, alaktartó
láda és fedél (pontos nyitás és
csukás hosszú id n keresztül)

Tárolóedény javítható aníagból
készül

Sima felületek a könny
tisztításhoz

Könny  ürítés és töltés a sima
bels  falnak és biztonsági sze-

gélynek köszönhet en

Több mint 20 éves élettartam!

Kiemelked  tulajdonságok

• A síkosságmentesít  anyag tároló
edények PLUS generációja szerszám
nékül leszerehelt  tet vel rendelke-
zik. Ez a ládák nyári tárolásakor igen
nagy id megtakarítást jelent.

•  Minden kötöelem, szerelvény
rozsdamenes acélbol készül, így ezek
élettartalma megegyezik a tároló élet-
tartalmával.

•  A tárló pereme úgy lett kialakítva,
hogy megkönnyítse a töltést és az
ürítést. Akár egy ember is könnyedén
ürítheti, vagy feltöltheti a ládát.

A technikai adatok és az árak változhatnak.
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A 400 - 700 literes tároloknál lesze-
relhet  fedéltartó gurtni. Az 1100-
2200 literes tárolók rozsdamentes
acél kitámasztókkal vannak ellátva.
Rugós, kívülr l és belülr l is egysze-

en nyitható zár.

Síkosságmentesít  anyag tároló

Adagoló nyílás nélkül Kiemelked  tulajdonságok:

•  A láda és fedél egyaránt üvegszálas
anyagból készül.

•  Minden tároló láda 100 %-ban kor-
rózió álló.

•  Rozsdamentes acél önzáró rugós zár

•  Könny  nyitás (kívülr l és belülr l
is).

•  Könny  és biztonságos használat

•  Helytakarékosan tárolható, az üres
ládák egymásba rakhatók.

• 10 év garancia

Síkosságmentesít  anyag tároló  [PG 8]

Adagoló nyílással

Helytakarékosan egymásba
helyezhet k

Szerszám nélkül leszerelhet
fedél

Magától zárodó rozsdamen-
tes acél zárszerkezet

A technikai adatok és az árak változhatnak.

Térfogat
liter

Méret cm
(h x sz x m)

Adagoló nyílás
van / nincs

Súly
kg

Szürke tároló
Narancs tet
Rendelési szám

Zöld tároló
Narancs tet
Rendelési szám

Sárga tároló
Sárga tet
Rendelési szám

100 89 x  59 x  37 nincs 9 7317 7426 -
200 89 x  59 x  67 nincs 12 7318 7427 8622

van 14 7319 7428 -
400 120 x  80 x  72 nincs 22 7320 7429 8623

van 24 7321 7430 -
550 134 x  99 x  78 nincs 26 7322 7431 -

van 28 7323 7432 -
700 134 x  99 x  96 nincs 30 7324 7433 -

van 32 7325 7434 -
1100 163 x121 x101 nincs 50 7435 7441 -

van 52 7436 7442 -
1500 184 x143 x104 nincs 70 7437 7443 -

van 72 7438 7444 -
2200 213 x152 x124 nincs 92 7439 7445 -

van 94 7440 7446 -

Színválszték:
sárga/sárga
zöld/narancs
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Térf. Méret cm Súly kg Rendelési szám
 liter (h x sz x m)

130 72 x 45 x 58 10,5 7630

Síkosságmentesít  anyag tároló "Kompakt" [PG 8]
Vékony, magas kialakítású, minimális helyigény . Felt  formályú, bárhol használha-
tó. Rugós zárral rendelkez  tet . Falra szerelhet  változat is rendelhet  (külön kérésre)

Síkosságmentesít  anyag tároló

A technikai adatok és az árak változhatnak.

Tartozékok [PG 8]
Leírás Rendelési szám

 Lakat, galvanizált 1490
 Csuklós kitámasztó, teljes szerel  készlet a 700 literes
 tárolókhoz. Figyelem: a fedél csak szerszámmal szerelhet  le.
Cimke "Só/Homok" 5 pcs 8625HU
(egyéb nyelven kívánség szerint)

 Tároló méret Rendelési szám
 liter
 400 8087
 550 és 700 8088

Vandálbiztos tet a meglév  tárolókhoz [PG 8]

Síkosságmentesít  anyag tároló (vandálbiztos tet vel) [PG 8]
 Térfogat Méret cm Adagoló nyílás Súly Szürke tároló Zöld tároló
 liter (h x sz x m) van/nincs kg Narancs tet  Narancs tet
  Rend. szám Rend. szám
 400 120 x 80 x 72 nincs 22 8094 8100

van 25 8095 8101
 550 134 x 99 x 78 nincs 27 8096 8102
   van 29 8097 8103
700 134 x 99 x 96 nincs 31 8098 8104

   van 33 8099 8105

Horganyzott kere-
kes acél keret

mobil használat-
hoz.

2 önbeálló, zárható
kerék.

Horganyzott gördül  keret (kerék= k) [PG 2]
Típus (méret szerint) Súly kg Rendelési szám

 100 (k ø 100 mm) PP  9 7812
 200 (k ø 100 mm) PP  9 7814
 400 (k ø 100 mm) PP 14 7816
 550 (k ø 125 mm) PP 18 7817
 700 (k ø 125 mm) PP 18 7818
 1100 (k ø 150 mm) PP 25 8012
1500 (k ø 200 mm) PA 42 8013
 2200 (k ø 250 mm) PA 48 8014

Horganyzott acél
állvány

Horganyzott tartókeret a stabil elhelyezéshez [PG 2]
Típus (méret szerint) Súly kg Rendelési szám

 100 9 7784
 200 8 7786
 400 12 7788
 550 16 7789
 700 16 7790
 1100 25 7591
 1500 42 8010
 2220 48 8011
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Síkosságmentesít  tároló emel

Rakodókeret
Rakodáshoz, teherautóra ürítéshez.

A településfenntartók speciális igényei
szerint kidolgozott innovatív megoldás.

A tárolóhoz alkalmazható rakodókeret
számos el nyt biztosít (f ként a szerszám
nélkül leszedhet  fedel  típus esetében).
A hidraulikus daru segítségével egy f  is

könnyen mozgathataja és ürítheti a tároló
ládákat. Ezálat minimumra csökken az
él munka igény és a tárolók mozgatásá-
ra, ürítésére fordított id .

A szerszám nélkül eltávolítható fedél
leszerelése után a rakodókeret köny-
nyedén használható (a képen a 700 l-es
tároló)

A síkosságmentesít  anyag tároló
emelése (a képen a 700 l-es tároló)

A sikosságmentesít  anyag tároló edény
ürítése teherautó platóra. (a képen a
700 l-es tároló)

Rakodókeret
Típus Súly Rendelési szám

  kg
Rakodókeret, hidraulikus, billenthet

 a 400, 550 és 700 l-es tárolóhoz 120 7738
 Segédkeret a rakodókerethez, hidraulikus,
 billenthet , a 200 l-es tárolóhoz 8 7739
Rakodókeret, merev, 200 l-es típushoz 15 1833

 nem billentehet  400 l-es típushoz 30 1832
  550 l-es és 700 l-es típusokhoz 40 2109

A technikai adatok és az árak változhatnak.

Szórókocsi  [PG 8]

Lásd a következ  oldalakat: 137 - 142

A sikosságmentesít  anyagok könny
szórása érdekében a CEMO a szórókocsik
széles választékát fejlesztette ki.

A CEMO szórokocsik használatával érté-
kes id  takarítható meg. A szórás és
a kijuttatott szóróanyag mennyisége
precízen beállítható, így nem csak a szó-
róanyag felhasználás csökken, hanem a

környezetkárosító hatás is. A szórók egy-
aránt használhatók a településfenttartás,
szolgáltatás, ipari felhasználás,
vagy magánfelhasználás során, de
nélkülözhetelenek az épületfenntartók
(középületek, szállodák) számára is.
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Elektromos (só)szóró  [PG 7]

Elektromos (só)szóró
 Térf. Típus Szórási Súly Rendelési
 liter  szélesség kg szám
 45 ES 45 típus tömörödésgátló lemezzel 0.5 - 2.5 m 36 8174
 105 ES 105 típus tömörödésgátló lemezzel 0.5 - 2.5 m 40 8000
 105 ES 105 típus kever pálcával 0.5 - 2.5 m 45 8109

Elektromos (só)szóró
• Rozsdamentes acél keret
•  ES 45 = 40 literes tartály

ES 105 = 105 literes tartály
• Vízmentes fedél szell zéssel
• Leereszt  csatlakozás
• Elektromos vezérl  egység
• 12 V-os elektromos motor
•  Rozsdamentes acél szórótárcsa és

terel  lemez
• Elektromos, állítható szórás
• Szórási szélesség 0,5-2,5 m
• Kever csigás keverés
• Számos kiegészít

ES 105 típus: példa a traktor elejére
akasztott elektromos (só)szóróra

ES 45 típus: példa a vonóhorogra
akasztott (só)szóróhoz

Elektromos kezel  panel a konfortos
üzemeltetéshez

ES 105 típus: példa a hátfalra akasztott
(só)szóróhoz

A technikai adatok és az árak változhatnak.
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Tartozékok az elektromos (só)szóróhoz  [PG 7]

Tartozékok
Leírás Rendeslési

  szám
 1 Kever pálca hajtóm ves villanymotorral (csak ES 105 típus) 8002
 2 Tömörödés gátló lemez finom szemcséj  sóhoz 8190
 3 Szórás szélesség határoló 8001
 4 Sepr  és lapáttartó rozsdamentes acélból 8191
 5 Rögzít  egység hátfalra 8003
 6 Háromszög gyorscsatlakozó (kategória 0) 8004

Háromszög gyorscsatlakozó (kategória 2 és 3) 8005
 7 Csatlakozó keret  A = 460 mm, B = Ø 16 mm 8107

Csatlakozó keret  A = 820 mm, B = Ø 23 mm 8108
 8 Konzol vonóhoroghoz 8192
 9 Segédkeret targoncavillához (festett) 8193
 10 Akkumulátor kábel 2,3 m, 3 polusú európai csatlakozóval 8194 Kever pálca hajtóm ves villanymotorral.

1

Kis traktorokhoz...           ...és mez gazdasági traktorokhoz

6 6

Három pontos csatlakozó keret

7

Akkumulátor kábel 2,3 m, 3 polusú
európai csatlakozóval

10

Konzol vonóhoroghoz

8

1

Szóráshatároló berendezésTömör dés gátló lemez

2 3

4
sepr - és
lapáttartó

9

Segédkeret tar-
goncavillához

Rögzít  egység hátfalra

5 5

A
Ø= B

A technikai adatok és az árak változhatnak.
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A technikai adatok és az árak változhatnak.

Sógenerátor  [PG 7]

„CEMO-Sókever ”
sógenerátor
A "CEMO-sókever " sógenerátorral
igen kis költséggel állítha-
tó el  telített sós oldal, amely-
lyel a síkosságmentesítés rendkí-
vül gazdaságosan végezhet  el.
Kapacitás: 3000 vagy 5000 liter.
Településfenntartóknak, köz-
útkezel knek ideális és igen
gazdaságos megoldás. A kever -
tartályba felülr l kell adagolni a sót
(kézzel, de akár autómatikusan is).
Az autómatikus adagolási és keverési
folyamat során a vizes oldat egyre
telítettebbé válik. Az elkészült sóolda-
tot duplafalú sótároló tartályban lehet
tárolni.

Térfogat
liter

Ø cm Teljes magas-
ság cm

Szivattyú szállítási
teljesítmény m3/h

Szivattyú elektromos
teljesítmény W

Feszültség
V

Súly
kg

Rendelési
szám

3000 180 120 3 - 40 2200 230/380 220 8411
5000 220 150 3 - 40 2200 230/380 312 8412

Leírás Súly kg Rendelési szám

a Rozsdamentes acél fedél a „CEMO Sókever ”-höz
Sógenerátor 3000 22 8422

5000 26 8423

aTartozékok a "CEMO-sókever " sógenerátorhoz

Alkatrész Leírás
1 Vízszivattyú
2 Vezér  doboz
3 3 utas szelep T DN 50 PVC
4 Szelep DN 50 PVC
5 Szelep DN 50 PVC
6 Gyorscsatlakozó C Ø 52
7 Töltési szint jelz
8 Sz
9 Leereszt  csonk DN 32 PVC
10 Vízszivattyú véd
11 Ellen rz  üveg
12 Szárazon futás elleni védelem

„CEMO-sókever ” sógenerátor

4

6

7
11

2
8

5

12

3 1 10 9
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Duplafalú sósvíz tároló tartály  [PG 3]

Duplafalú vízszintes tartály
üvegszálas m anyagból
•  Kültéren is használható duplafalú

üvegszálas m anyagból készült tartály
•  Vákkuumos viszgáloval ellen rizhat  a

falak közötti rész szivárgásmantessége
•  Átlátszatlan bevonat
•  Galvanizált acél tartókeret
• Nagy DN 500 ellen rz  dóm
•  Tölt dóm a töltéshez szükséges tarto-

zékokkal
•  Létra a tölt dómhoz
•  Kiváló h szigetel  képesség a "szend-

vics technológiának" köszönhet en
•  Tartozékként rendelhet  bels  tartály-

melegít
• Rendelhet  dóm fedélre helyezhet

melegít

Duplafalú, fekv  sósvíz táróló tartály
üvegszálas m anyagból, vegyi hatásnak ellenálló gyantaréteggel

 Térfogat Méret Tartály átmér  Súly Rendelési szám
 liter (95%) cm (h x  x m)* cm kg

4000 230 x 191 x 207 160 410 8111
5000 285 x 191 x 207 160 450 8112
6000 336 x 191 x 207 160 510 8025
8000 440 x 191 x 207 160 660 8113

 8000 296 x 233 x 246 200 650 8114
10000 362 x 233 x 246  200 730 8115
15000 446 x 256 x 266 220 1100 8116
20000 584 x 256 x 266 220 1400 8117
25000 724 x 256 x 266 220 1960 8384
30000 860 x 256 x 266 220 2515 8385

* A kiegészít  tet vel a mgasság 35 cm-el n l.

A technikai adatok és az árak változhatnak.

Példa: szivattyúház szivárgás ellen-
rz vel, szintellenörz vel és túltöltés

védelemmel

Kompletten összeállított sósvíz tároló szivattyú egységgel
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A technikai adatok és az árak változhatnak.

Korróziómentes PP lapát    [PG 8]

Korróziómentes PP lapát
A poliprpilén (PP) lapátok jellemz i:
nagy szilárdság, kis súly, korrózió men-
tesség. Nem tapadó felület, 100%-ban
korrózió álló, UV álló és törésbiztos
anyag.

A korrózió álló PP lapátok ideálisan
használhatók olyan korrozív anyagok
mozgatásához mint például az útsó.
Kiválóan használhatók a mez gazda-
ságban, a településfenntartásban és az
élelmiszeriparban.

Korróziómentes PP lapát
Leírás Lapát méret Hossz méret Súly Rendelési

cm (h x sz x m) cm (h x sz x m) kg szám
Kislapát PP01 19 x 14 x 7,5 31 0,2 7964
Kislapát PP02 23 x 17 x 9 36 0,3 7965
Lapát fogantyúval PP03 31,5 x 25 x 4 98 1,1 7966
Lapát fogantyúval PP04 35 x 26 x 8 105 1,4 7967

Alumínium hólapát    [PG 8]

Alumínium hólapát speciá-
lis csúszóéllel
Hólapát professzionális felhasználásra
•  Speciális csúszóél: extra csöndes,

burkolat kímél , könnyen tolható
•  Domborított élek
•  Csúszásmentes alumínium nyél
•  M anyaggal bevont fogantyú

Alumínium hólapát, könynen csúszó éllel
Leírás Hossz nyéllel Lapát szélesség Rendelési
  cm cm szám
Alumínium hólapát 135 50 8175

Csúszásmentes,
ergonómikus alumí-
nium él a termelé-
keny munkához

Mennyiség db/csomag Rendelési szám
5 8420
10 8421

Leírás Mennyiség db/csomag Rendelési szám
Kislapát PP01 10 8416
Kislapát PP02 10 8417
Lapát fogantyúval PP03 10 8418
Lapát fogantyúval PP04 10 8419
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