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KA-TE Compact – Dane

Rama z rury stalowej D x S x W = 2100 x 800 x 1850 mm z wbudowanymi agregatami:
• Ciężar: puste 850 kg / gotowe do pracy 1100 kg
• Elektronicznie sterowany kabel - / bęben z wężami
• Kabel robota / pakiet węży hydraulicznych (85 m)
• Instalacja hydrauliczna 5,5 kW / 150 bar / 18 l/min
• Zbiornik wody ca. 250 l, pompa wody
• Sprężarka
• Szafka elektryczna z elektroniką sterowania
• Naciąg kabla z pomiarem odległości
• Pulpit sterujący z wbudowaną klawiaturą dla wprowadzania danych
• Płaski monitor 15“
• Dodatkowe zdalne sterowanie
• Zintegrowany dające się wysuwać i obracać urządzenie dźwigowe
• Pistolet  powietrzny i wodny

 

Urządzenie KA-TE COMPACT z wszystkimi 
agregatami może zostać zabudowane w 
ramę z rur stalowych i w takim stanie 
wysłane do użytkownika. Urządzenie 
jest gotowe do natychmiastowego roz-
poczęcia  pracy. Rama może być zamon-
towana na stałe na pojeździe, a w celu 
mobilnego używania jest dostosowana 
do przemieszczania przy pomocy wózka 
podnośnikowego. W
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Mobilne, wielozadaniowe, a mimo to w 
pełnym zakresie pracy wydajne, od wie-
lu lat cenione systemy robotów firmy 
KA-TE: wszystko to oferuje KA-TE Com-
pact, przewoźne urządzenie wielofunk-
cyjne do wykonywania prac przy reno-
wacji kanalizacji przy pomocy robotów.

Za pomocą urządzenia KA-TE COMPACT, 
firmy wykonujące prace renowacyjne mogą 
je wykonywać również na trudno dostępnych 
placach budowy bądź w wąskich halach fa-
brycznych. Ponadto, urządzenie to - w pełnym 
zakresie funkcjonalności dla robotów frezu-
jących i szpachlujących KA-TE, a także sys-
temu szalunków KA-TE - może zostać wbu-
dowane w istniejące pojazdy samochodowe. 

Urządzenie KA-TE COMPACT wyposażone 
jest w kabel sterujący robotem oraz pakiet 
węży hydraulicznych o długości 85 metrów 
i dysponuje pełnym zakresem funkcji wy-
próbowanego systemu KA-TE Sprinter. Sys-
tem obsługiwany jest poprzez mobilny pul-
pit sterujący z zabudowaną klawiaturą 
połączoną z 15‘‘ płaskim monitorem. W skład 
urządzenia KA-TE COMPACT wchodzą rów-
nież agregat hydrauliczny, bęben kablowy, 

sprężarka, zbiornik z 250 litrami wody, pom-
pa wody, instalacja elektryczna oraz dający 
się wyciągnąć i obracać dźwig. Wszystkie 
podzespoły zostały zabudowane w stabilnej, 
stalowej ramie. 

W celu umożliwienia transportowania urzą-
dzenia wózkiem widłowym, ramę wyposażono 
w odpowiednie szyny. Urządzenie może też 
być przenoszone bezpośrednio w miejsce 
pracy za pomocą dźwigu, co ułatwiają haki 
transportowe. W takich przypadkach, urzą-
dzenie jest natychmiast gotowe do użycia. 
Praca w trudno dostępnych miejscach jest 
teraz dziecinnie łatwa.

W celu używania urządzenia KA-TE COMPACT 
na placu budowy, może ono zostać zabu-
dowane w istniejący pojazd samochodowy. 

Zabudowa jest bardzo prosta: urządzenie 
- przy pomocy śrub - zostaje przykręcone 
do podłogi pojazdu, połączenie z pulpitem 
sterującym następuje za pomocą kabla. Nie-
potrzebne jest żadne specjalne dopuszczenie 
pojazdu do ruchu. Tym samym urządzenie jest 
szczególnie przystosowane do stosowania 
na arenie międzynarodowej. 

Pełna funkcjonalność dla wszystkich 
prac wykonywanych przy pomocy ro-
botów w kanale

Urządzenie KA-TE COMPACT oferuje pełną 
funkcjonalność z istniejącymi systemami 
robotów KA-TE. 

Charakteryzują się one bardzo wysoką wy-
dajnością także w pracy ciągłej oraz wyjąt-
kową zwartością konstrukcji. Hydrauliczny 
napęd systemów robotów zapewnia wyso-
ką stałą wydajność oraz niezawodność 
funkcjonowania także w wysokich bądź 
niskich temperaturach.

Robot frezujący KA-TE 
Różnorodne zestawy do frezowania, szlifowania i 
szczotek, umożliwiają obszerne i różnorodne spek-
trum zastosowania: od sfrezowania sedymentacji, 
powstałych pęknięć z zapadającymi się krawędziami, 
wrastających korzeni, wnikających z boku przykana-
lików i innych przeszkód,  aż do otwarcia przyłączy 
zainstalowanych rękawów. Frezowaniem czołowym 
mogą zostać otwarte całkowicie niedrożne kanały. 
Tak samo mogą zostać sfrezowane stalowe kotwy, 
różnorodna armatura stalowa bądź wnikające 
w światło kanału różnorodne elementy żeliwne.

Zakres stosowania :
• Robot frezujący KA-TE 150/300
• Robot frezujący KA-TE  250/600

Robot szpachlujący KA-TE 
Robot szpachlujący KA-TE umożliwia czę-
ściową naprawę miejscowych uszkodzeń i 
renowację przyłączy w instalacjach kana-
łowych DN 150 do DN 800. Używana jako 
masa szpachlująca żywica epoksydowa 
nakładana jest z wymiennego pojemnika 
przy pomocy elementu wyprasowywujące-
go. Do szpachlowania, robot szpachlujący 
wyposażony jest w wzdłużną i poprzeczną 
szpachlę.  

Zakres stosowania :
• Robot szpachlujący KA-TE 150/300
• Robot szpachlujący KA-TE 200/300
• Robot szpachlujący KA-TE 250/600

System szalunków KA-TE 
Opatentowany system szalunków KA-TE 
umożliwia nie tylko technicznie nienaganną 
renowację i połączenie przyłączy domowych 
lecz także częściową naprawę ekstremalnych 
uszkodzeń kanałów do DN 800 o profilach 
kołowych i do DN 600/900 o profilach ja-
jowych.  Metoda ta umożliwia również wy-
pełnienie żywicą, a tym samym przywrócenie 
do poprzedniego stanu całkowitych wyłomów, 
dużych dziur i brakujących części ścianek. 

Zakres stosowania :
• System szalunków KA-TE 150/300
• System szalunków KA-TE 200/300
• System szalunków KA-TE 250/600

Dla trudno dostępnych placów 
budów i wąskich hal.
Może być zabudowane w 
istniejące pojazdy samochodowe. 
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kA-TE COMPACT
Przewoźna wielofunkcyjna instalacja 
KA-TE Compact

• Przewoźna, o uniwersalnym zasto-  
 sowaniu, także w terenie niedostępnym
  dla pojazdów
 Portabel, All-purpose robot system;
 Difficult reachable places

• Wielostronne zastosowanie jako:
 Be applicable

 •	Robot frezujący
  Grinding Robot
 • Robot szpachlujący 
  Filler Robot
 • System szalunkowy 
  Shield Injection Robot

• Indywidualna zabudowa w każdy
  pojazd 
 Individual installation in different 
 vehicles
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KATE-COMPACT

Kompletnie zmontowana i gotowa do użytku, do zabudowy we 
własnym zakresie, składająca się z następujących komponentów:

• Elektronicznie sterowany    
 bęben kabli/węży

• Kabel zasilający robota/   
 pakiet węży hydraulicznych (85 m)

• Instalacja hydrauliczna
 5,5 kW / 150 bar / 18 l/min

• Zbiornik wody ok. 250 l, pompa wody

• Sprężarka

• Szafka elektryczna z elektroniką sterowania

• Naciągacz kabla i pomiar długości (dystansu)

• Zdalne sterowanie z tyłu

• Pulpit sterujący z wbudowaną klawiaturą
 dla wprowadzania danych

• Płaski ekran 15”

• Osadzona na ramie, dająca się wyciągnąć 
 i odchylić wciągarka

•	Electronically	controlled	cable	/		 	
 hose reel

•	Hydraulic	hoses,	cables	85m

•	Hydraulic	pump,		 	 	 	
	5,5	KW/	150bar/	18L/min

•	Water	tank	250L	with	water	pump

•	Compressor	

•	Distance	and	cable	tension	measuring	device

•	Power	cabinet	with	electronic	control	unit

•	Remote	robot	control

•	Crane	with	extendable	boom,	 	
 mounted on top of frame

•	Keyboard	/	control	unit

•	Flatscreen	video	monitor	15”

Steel frame, LxWxH= approx. 2100x800x1850mm with built-in aggregates:

Stalowa rama nosna d x s x w = ok. 2100 x 800 x 1850 mm, na której zamontowano 
agregaty:
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 HIGH TECH ROBOTS SINCE MORE 
THAN 20 YEARS
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SYSTEMY ROBOTÓW 
HIGH TECH OD PONAD 20 LAT
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REMOVABLE kA-TE PIPE
REHABILITATION RObOt-SYSTEM

PRZEWOZNA, WIELOFuNKCYJNA
INSTALACJA ROBOTA KA-TE


