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K A-TE Compact – Dane
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 rozpoczęcia pracy. Rama może być zamontowana na stałe na pojeździe, a w celu
mobilnego używania jest dostosowana
do przemieszczania przy pomocy wózka
podnośnikowego.

dO reNOWACJI kANAlIzACJI
zA pOMOC rObOTÓW

WWW.KA-TE.CH

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

kA-TE COMPACT
www.ka-te.ch

Pełna funkcjonalność dla wszystkich
prac wykonywanych przy pomocy robotów w k anale
Dla trudno dostępnych placów
budów i wąskich hal.
Może być zabudowane w
istniejące pojazdy samochodowe.

Robot frezujący K A-TE
Różnorodne zestawy do frezowania, szlifowania i
szczotek, umożliwiają obszerne i różnorodne spektrum zastosowania: od sfrezowania sedymentacji,
powstałych pęknięć z zapadającymi się krawędziami,
wrastających korzeni, wnikających z boku przykanalików 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

Urządzenie KA-TE COMPACT oferuje pełną
funkcjonalność z istniejącymi systemami
robotów KA-TE.
Charakteryzują się one bardzo wysoką wydajnością także w pracy ciągłej oraz wyjątkową zwartością konstrukcji. Hydrauliczny
napęd systemów robotów zapewnia wysoką stałą wydajność oraz niezawodność
funkcjonowania także w wysokich bądź
niskich temperaturach.

Robot szpachlujący K A-TE
Robot szpachlujący KA-TE umożliwia częściową naprawę miejscowych uszkodzeń i
renowację przyłączy w instalacjach kanałowych DN 150 do DN 800. Używana jako
masa szpachlująca żywica epoksydowa
nakładana jest z wymiennego pojemnika
przy pomocy elementu wyprasowywującego. 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 K A-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 jajowych. Metoda ta umożliwia również wypełnienie 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

KA-TE COMPACT
Mobilne, wielozadaniowe, a mimo to w
pełnym zakresie pracy wydajne, od wielu lat cenione systemy robotów firmy
KA-TE: wszystko to oferuje KA-TE Compact, przewoźne urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania prac przy renowacji 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 fabrycznych. Ponadto, urządzenie to - w pełnym
zakresie funkcjonalności dla robotów frezujących i szpachlujących KA-TE, a także systemu szalunków KA-TE - może zostać wbudowane 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 wypróbowanego systemu KA-TE Sprinter. System obsługiwany jest poprzez mobilny pulpit sterujący z zabudowaną klawiaturą
połączoną z 15‘‘ płaskim monitorem. W skład
urządzenia KA-TE COMPACT wchodzą również agregat hydrauliczny, bęben kablowy,

sprężarka, zbiornik z 250 litrami wody, pompa wody, instalacja elektryczna oraz dający
się wyciągnąć i obracać dźwig. Wszystkie
podzespoły zostały zabudowane w stabilnej,
stalowej ramie.
W celu umożliwienia transportowania urządzenia 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, urządzenie 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 zabudowane 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. Niepotrzebne jest żadne specjalne dopuszczenie
pojazdu do ruchu. Tym samym urządzenie jest
szczególnie przystosowane do stosowania
na arenie międzynarodowej.

JeSlI rezulTAT ma bYC zadAWAlAj CY
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Systemy robotów
Robot-Systems

kA-TE COMPACT
Przewoźna wielofunkcyjna instalacja
KA-TE Compact
• Przewoźna, o uniwersalnym zastosowaniu, 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
WWW.kA-TE.CH
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Systemy robotów
Robot-Systems

Kompaktowa instalacja

KATE-COMPACT
Kompletnie zmontowana i gotowa do uży tku, do zabudowy we
własnym zakresie, składająca się z następujących komponentów:
Stalowa rama nosna d x s x w = ok. 2100 x 800 x 1850 mm, na której zamontowano
agregaty:
•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

Steel frame, LxWxH= approx. 2100x800x1850mm with built-in aggregates:
•Electronically controlled cable /
hose reel
•Hydraulic hoses, cables 85m
•Hydraulic pump,
5,5 KW/ 150bar/ 18L/min
•Water tank 250L with water pump
•Compressor
KA-TE PMO AG,
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•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”

Systemy robotów
Robot-Systems

kA-TE
COMPACT

HIGH TECH ROBOTS SINCE MORE
THAN 20 YEARS
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SYSTEMY ROBOTÓW
HIGH TECH OD PONAD 20 LAT

Systemy robotów
Robot-Systems

kA-TE
COMPACT

PRZEWOZNA, WIELOFuNKCYJNA
INSTALACJA ROBOTA KA-TE
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REMOVABLE kA-TE PIPE
REHABILITATION RObOt-SYSTEM
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SYSTeM SzAlUNkÓW kA-Te
200/300 OrAz 250/600
Skuteczny od ponad 15 lat!
Ponad 300 000 naprawionych przyłączy domowych!

PrOsIMY O kONTAkT Z
NAMI +48 – 77 - 457 84 98
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Przez wiele lat stosowania systemu KA-TE, sprawdziły się oraz są zalecane przez KA-TE, następujące wysokojakościowe żywice Epoksydowe:
Epoxonic EX 1013*)
Żywica szpachlowa
Epoxonic EX 1355*)
Szpachla do muf
Epoxonic EX 1824*)-rapid
Żywica do szalunków

Żywica szpachlowa do napraw z wysoką wytrzymałością końcową
Zmodyfikowana żywica szpachlowa ( zredukowany
E-moduł), zasadniczo do muf
Posiadająca właściwości plastyczne żywica do
szalunków

PCI Concresive 1850*)

Niezawodna, wszechstronna żywica dla szpachlowania i opasek szalunkowych.
Niezawodna, wszechstronna żywica do szpachlowania i techniki szalunków. Specjalne opakowanie
do użycia z mieszaczami statycznymi

SIKA RoboTec 61*)
Nowość: osiągalna w puszkach
ROBO-SIL-rapid*)

Wszystkie żywice
epoksydowe mają
dopuszczenie DIBT

Porozmawiaj z nami.

Sz ybkoutwardzająca się ż y wica silikatowawyłącznie do prac z szalunkiem (szczególne
warunki użycia i zastosowania)

Wyszukamy odpowiednią
do Twoich potrzeb żywicę

Dane techniczne

Wyposażenie

System szalunków 200/300

• Średnica rur y:
• Długość:
• Długość z robotem:
• Zasilanie silników:   
• Ciężar:              

System szalunków 250/600

• Średnica rur:y
• Długość:
• Długość z robotem:
• Zasilanie silników:   
• Ciężar:

200-300
610
1160
24V
         11

mm
mm
mm
AC
kg

250- 800 mm
560 mm
1170 mm
24V AC
8 kg

• Szalunki o średnicach otworu
100 mm / 120 mm / 150 mm
• Szalunki bez otworu
• Paski napinające do kanałów 200-300
• Szalunki mufowe dla 200-300
• Szalunki o średnicach otworu
100 mm / 120 mm / 180 mm
• Szalunki bez otworu
• Opaski napinające do szalunków DN250-800
• Szalunki mufowe dla DN250-800

Roboty frezujące KA-TE dostarczane są w stanie gotowym do użytku, zabudowane w różnych pojazdach. Wraz z KA-TE COMPACT,
oferujemy mobilną, przewoźną instalację, którą można wyposażyć w wielofunkcyjne urządzenia. Przeszkolenie w obsłudze systemu
naszych robotów, odbywa się w naszym zakładzie względnie w innym miejscu, a prowadzą je doświadczeni pracownicy naszego serwisu.
*) Uwaga – zestawienie żywic szpachlowych i szalunkowych wymaga każdorazowo aktualizacji lub potwierdzenia ze względu na ciągły proces udoskonalania. Podane zestawienie ma
charakter przykładowy i nie wiążący.

METODA NAprAWY prZYŁ CZY dOMOWYCH
OrAZ WSZELkICH prZYŁ CZY rUrOWYCH

ż

SYsTEM szAluNkÓw kA-TE
www.ka-te.ch

System szalunków KA-TE

Opatentowany system szalunków k a-te, obok perfekcyjnej napraw y przyłączy domow ych, pozwala
też na częściową naprawę innych uszkodzeń. System ten stosowany jest w profilach kołow ych
do dn 800 a w profilach ja jow ych do 600/900.
Specyficzna forma jak ą tworzy szalunek, gwarantuje gładkie przejście między naprawianym elementem a ściank ami k anału dopływowego i głównego. Tym samym polepszona zostaje hydrauliczna
w yda jność systemu. Właściwość ta, przy częst ych i intensy wnych czyszczeniach k anału. Gwarantuje też jego niezawodność i długotrwałą ż y wotność. Potwierdza ją to próby płuk ania k anału.

SkUTECzNA METOdA dlA OpTYMALNEJ
rENOWACJI PRZYŁ CZY DOMOWYCH

Króciec: Uszkodzony i naprawiony

Niezawodna naprawa za pomocą
Systemu szalunków KA-TE
System szalunków KA-TE jest opatentowaną
metodą, za pomocą której można w sposób
trwały dokonać między innymi naprawy przyłączy domowych. Połączenie to charakteryzuje się
bardzo dużą siłą przyczepności. Metoda ta była
i jest jedną z istotniejszych innowacji dla metod
naprawczych przy pomocy systemu robotów.
Od czasu wdrożenia tej innowacyjnej metody
do chwili obecnej, na całym świecie, wykonano
za jej pomocą ponad 300 000 wolnych od
usterek podłączeń przyłączy domowych. Dzisiaj,
pierwsze naprawy wykonane ponad 15 lat temu,
charakteryzuje jeszcze bardzo silna przyczepność
i pełna funkcjonalność połączenia. Oznacza to,
że żywotność takiego połączenia jest znacznie
wyższa niż przyjmowane jeszcze do tej pory 5 lat.

Dający się zdjąć z robota ( i ponownie na niego
założyć) szalunek był decydującym krokiem do
wyraźnej poprawy ekonomiczności i poprawy
jakości. Poprzez pozostawienie szalunku do
całkowitego utwardzenia żywicy umożliwione zostaje osiągnięcie wolnego od zakłóceń
procesu utwardzania żywicy oraz połączenia
naprawianych elementów. Oznacza to lepszą
jakość i żywotność naprawy. 		

Zwycięzca testu IKT 2004
Systemy KA-TE do częściowych napraw kanałów ściekowych należą - jak udowodniono- do
najlepszych oferowanych metod na rynku.
Metoda KA-TE odniosła zwycięstwo również
w teście ITK „Metody napraw króćców połączeniowych” z roku 2004, przeprowadzonym
przez renomowany, niezależny Instytut IKT
w Galsenkirchen.

W metodzie tej, w obrębie otworu wlotowego,
wypozycjonowany zostaje szalunek z tworzywa
sztucznego z otworem. Przez otwór ten, do rury
dopływowej, wprowadzony zostaje balon tworząc formę dla brakującej części połączenia: rura
dopływowa np. z budynku – rurociąg główny.
W ten sposób, wokół balonu a gruntem utworzy
się pusta przestrzeń, tworząc komorę powietrzną.
Za pomocą zamontowanej na robocie nasadki
igłowej, w komorę tą poprzez specjalne dwa
otwory w opasce, wtłoczona zostaje żywica
epoksydowa. Następnie szalunek zostaje   
w swoim miejscu aż do całkowitego utwardzenia
się żywicy. Po całkowitym utwardzeniu (kilka
godzin) szalunek jest demontowany przez robota
i nadaje się do ponownego użytku.

Wysoka odporność metody KA-TE na wysokie
ciśnienie podczas czyszczenia hydrodynamicznego została też potwierdzona w testach
przeprowadzonych  na początku roku 2010,
przez niezależny, zajmujący się budową rurociągów, Instytut IRO w Oldenburgu. Testy te
zostały przeprowadzone w oparciu o normę DIN
19523 (z sierpnia 2008). Zostało udowodnione,
że zaprawy wykonane metodą robotów szpachlowych KA-TE, w praktyce i pod względem
materiałowym, spełniają wymogi stawiane
nowym rurom.

SYSTEM SZALUNKÓW 200/300
DLA RUR O ŚREDNICACH 200-300 mm

SYSTEM SZALUNKÓW 250/600
DLA RUR O ŚREDNICACH 250-800 mm

Je elI rezUlTAT MA bY zAdAWAlAJ CY

K A-TE PMO AG,
WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL
NA POLSKĘ:
Firma „Sezam-Instal“ Sp.J.
45-131 Opole
ul. J. Cygana 1
tel.: 77 457 84 98
fax: 77 457 84 90
fsi@op.pl
www.sezaminstal.pl

rObOT SzpACHLUJ CY kA-TE
200/300 I 250/600
Skuteczny od ponad 15 lat!
Ponad 500 000 bezusterkowych napraw

PrOsIMY O kONTAkT Z
NAMI +48 – 77 - 457 84 98
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Przez wiele lat stosowania systemu KA-TE, sprawdziły się oraz są zalecane przez KA-TE, następujące wysokojakościowe żywice Epoksydowe:
Epoxonic EX 1013*)
Żywica szpachlowa
Epoxonic EX 1355*)
Szpachla do muf
Epoxonic EX 1824*)-rapid
Żywica do szalunków

Żywica szpachlowa do napraw z wysoką
wytrzymałością końcową
Zmodyfikowana żywica szpachlowa ( zredukowany E-moduł), zasadniczo do muf
Posiadająca właściwości plastyczne żywica
do szalunków

Wszystkie żywice
epoksydowe mają
dopuszczenie DIBT

PCI Concresive 1850*)

Niezawodna, wszechstronna żywica dla szpachlowania i opasek szalunkowych.
Niezawodna, wszechstronna żywica do szpachlowania i techniki szalunków. Specjalne opakowanie do użycia z mieszaczami statycznymi
Szybkoutwardzająca się żywica silikatowawyłącznie do prac z szalunkiem (szczególne
warunki użycia i zastosowania)

Porozmawiaj z nami.

Dane techniczne

Wyposażenie

System szalunków 200/300

• Średnica rur:
178-300 mm
• Długość kartusza:
1030 mm
• Pojemność kartusza:
1,8 litra
• Obrót głowicy szpachlującej
670°
• Wysuw suwaka:
80 mm
• Ciężar:
34 kg

• Koła i rozszerzenia dla
DN 200-300
• Narzędzia szpachlujące dla rys
wzdłużnych i muf
• Adapter dla kamery

System szalunków 250/600

• Średnica rur:
250-800 mm
• Długość kartusza:
980 mm
• Pojemność kartusza:
2,75 litra
• Obrót głowicy szpachlującej
560°
• Wysuw suwaka:
88 mm
• Ciężar:
54 kg

• Koła i rozszerzenia dla 250-400
• Wózek dolny dla DN4 50-600 oraz DN 700-800
• Narzędzia do kanałów jajowych dla
DN 300/450-DN 600/900
• Narzędzia szpachlujące dla rys wzdłużnych i muf
• Wyposażenie do frezowania czołowego
• Adapter dla kamery

SIKA RoboTec 61*)
Nowość: osiągalna w puszkach
ROBO-SIL-rapid*)

Wyszukamy odpowiednią
do Twoich potrzeb żywicę

System KA-TE jest dostarczany w stanie gotowym do użytku i może być zabudowany w różnych pojazdach. Wraz z KA-TE COMPACT,
oferujemy mobilną, przewoźną instalację, którą można wyposażyć w wielofunkcyjne urządzenia. Przeszkolenie w obsłudze systemu
naszych robotów, odbywa się w naszym zakładzie względnie w innym miejscu, a prowadzą je doświadczeni pracownicy naszego serwisu.
*) Uwaga – zestawienie żywic szpachlowych i szalunkowych wymaga każdorazowo aktualizacji lub potwierdzenia ze względu na ciągły proces udoskonalania. Podane zestawienie ma
charakter przykładowy i nie wiążący.

WYTrZYMAŁe NAprAWY ZA
YWICY epOkSYdOWe J
pOMOC

ż

ROBOT SZpACHLUJ CY kA-TE
www.ka-te.ch

Do naprawy miejscowych uszkodzeń.
Dokładne i długotrwałe rezultaty.
Z wzdłużnymi i poprzecznymi
końcówkami szpachlującymi oraz
wymiennymi kartuszami.

W y p os a żenie robo ta s zpac hlując eg o k a-t e w końcówk i s zpac hlując e ( k iel nie)
wzd łużne i popr zec zne, poz wal a na w y konanie różnorodn ych i prec y z yjn ych pr ac
szpachlując ych.

ROBOT SZPACHLUJ CY KA-TE
DN 200/300 ORAZ DN 250/600
Za pomocą zwartych I mobilnych robotów szpachlujących ka-te Dn 200/300
i dn 250/600 naprawiane są w sposób
trwały miejscowe uszkodzenia i przyłącza W kanałach dn 200 do dn 800.
Od chwili wprowadzenia tej innowacyjnej metody, na całym świecie wykonano
do tej pory ponad 500 000 bezusterkowych napraw. Wykonane przed ponad
15 latami naprawy jeszcze dzisiaj charakteryzuja się pełną funkcjonalnością
I dużą siłą przyczepności.
Wyniki stosowania metody robotów szpachlowych KA-TE cechują funkcjonalność
i wytrzymałość. W frezowane wcześniej
miejsce, za pomocą robota, wtłoczona zostaje
umieszczona w wymiennej kartuszy, żywica
epoksydowa. Powstaje trwałe, o dużej przyczepności, połączenie.
Zależnie od rodzaju uszkodzenia stosuje się
wzdłużne lub poprzeczne końcówki szpachlujące. Końcówka ta może być co do
milimetra kierowana przy pomocy robota
szpachlującego, wyposażonego w bezstopniowy elektryczny napęd jazdy i obrotu.
W kombinacji z systemem szalunków KA-TE
szpachlowane mogą być połączenia mufowe
bądź króćce. Kompaktowa budowa umożliwia też naprawę miejsc trudnodostępnych.
Wykonane z wysokojakościowych materiałów
urządzenia cechuje szczególna odporność a
koncepcja ich konstrukcji zapewnia przyjazną
konserwację.

Nar zędzia stanowiące w y posa żenie robota , umożliwia ją też komplek sową i trwa ł ą
napr awę wzd łużn ych pęk nięć z a pomoc ą szpachlowania .

Zwycięzca w testach IKT 2004 i 2009
Także renomowany, niezależny Instytut IKT
poświadczył dwukrotnie: system naprawczy
KA-TE jest aktualnie najlepszym na rynku
systemem naprawy przy pomocy robotów.
Metoda K A-TE wynikiem 1,6 osiągnęła
najlepszy wynik w teście IKT „Sposoby napraw kanałów głównych” w grupie systemów
injekcje i szpachlowanie/ wtłaczanie. Już w
roku 2004 metoda ta uzyskała notę 1,9 dla
standardowych szkód, stając się zwycięzcą
testu IK T „Metody napraw dla króćców
przyłączeniowych”.
Wysoka odporność metody KA-TE na wysokie
ciśnienie podczas czyszczenia hydrodynamicznego została też potwierdzona w testach
przeprowadzonych na początku roku 2010,
przez niezależny, zajmujący się budową
rurociągów, Instytut IRO w Oldenburgu.
Testy te zostały przeprowadzone
w oparciu o normę DIN 19523
(z sierpnia 2008).
Zostało udowodnione,
że naprawy wykonane
metodą robotów szpachlowych KA-TE, w praktyce i pod w zględem
materiałowym, spełniają
w ymogi stawiane now ym
rurom.

Je elI rezUlTAT MA bY zAdAWAlAJ CY
MINIROBOT SZPACHLUJĄCY KA-TE DN 200/300
DLA RUR O ŚREDNICY 200-300 mm

ROBOT SZPACHLUJĄCY
KA-TE DN 250/600
DLA RUR O ŚREDNICY 250-800 mm

JE ELI REZULTAT
MA BY
ZADAWALAJ CY

ROBOTY kANAŁOWE
HIGH TECH
FIRMY kA-TE

WWW.KA-TE.CH

SUkCES W JAkO CI
I prECYzJI W rEGENErACJI
kANAŁÓW

www.ka-te.ch

Bogata w tradycję firma powstała
w roku 1976 w Zurychu
Pierwszy na świecie dostawca zdalnie
sterowanych robotów do regeneracji
kanalizacji
Wysokowydajne, silne roboty wykonane
ze szwajcarską precyzją na codzienne
potrzeby regeneracji kanałów

RECEPTA FIRMY kA-TE NA SUkCES:
HIGHTECH ZE SZWAJCARSk PRECYZJ
Firma KA-TE była w latach 70-tych, jedynym
na świecie dostawcą zdalnie sterowanych
robotów przeznaczonych do regeneracji kanałów.
Nasza dewiza z tamtych czasów, jest ważna
również dzisiaj: chcemy dostarczać naszym
odbiorcom zajmujących się regeneracją
kanałów, wysokowydajne i silne urządzenia
o najwyższej jakości. Urządzenia, które często
muszą codziennie pracować, winny być niezawodne przez wiele lat. W każdym naszym
robocie tkwią dziesiątki lat praktycznego
doświadczenia, High-Tech i szwajcarska precyzja. Z tego powodu, roboty szpachlujące
i frezujące firmy KA-TE, są w wielu krajach
wybierane przez praktyków w pierwszej
kolejności jeśli chodzi o wyposażenie brygad zajmujących się regeneracją kanałów.

W firmie KA-TE dbanie o jakość jest w centrum uwagi. Ta dewiza obowiązuje zarówno
w rozwoju nowych produktów, ich produkcji,
jak i serwisowania. Stawiamy zawsze na
wysokowartościowe materiały i technologie,
precyzję oraz najwyższe techniczne Know-How.
Pragniemy by nasi klienci, robotami KA-TE
osiągali najlepsze techniczne rezultaty w regeneracji kanałów, a tym samym odnosili
gospodarczy sukces.
Nasze roboty są silne a przez to niezawodne.
Roczne koszty ich serwisowania są nieporównywalnie niskie.
Dlatego, codziennie stoimy przed wyzwaniem, by budować takie urządzenia, które
zapewnią spełnienie najwyższych oczekiwań.

NASZE PRZEDSI WZI CIA

prECYZYJNA bUdOWA
I dZIESI CIOLECIA dO WIAdCZE

www.ka-te.ch

Maksyma K A-TE obowiązuje do dzisiaj.
Niezawodna, sprawdzona od lat podstawowa konstrukcja jest jeszcze ciągle aktualna
i wysokowydajna.
Wiele urządzeń pierwszej generacji jest
ciągle w użytku.
Najstarsza instalacja robotów będąca
nadal w codziennym użytkowaniu została
w yprodukowana w 1989 roku, czyli 22
lata temu.

Na początku powstała idea zwartego
systemu robotów, który zapewniałby
uż y tkownikom możliwie na jw y ższ ą
rentowność prac przy renowacjach
kanałów.

Maksyma ka-te obowiązuje do dzisiaj
Jeżeli da się zdalnie sterować modelami lotniczymi, jest też możliwe zdalne sterowanie
robotami do napraw. Idea ta narodzi w latach
70-tych u założyciela KA-TE Ericha Himlera,
którego hobby było budowanie modeli
samolotów. Problemy z renowacją nie pr ze ł azow ych kanałów poznał on w firmie
odwadniającej Zurych. Roboty stworzyły
nowe możliwości dla tańszych bezwykopowych renowacji: są przyjazne dla środowiska,
są ciche i czyste. W przeciwieństwie do
metod wykopowych, nie wywołują dużych
ograniczeń w ruchu drogowym i nie są
uciążliwe dla mieszkańców.
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Ponieważ zarówno założyciel KA-TE jak i jego
team znali doskonale wysokie wymagania
stawiane urządzeniom, było od początku
jasnym, co powinno cechować dobry system robotów: wysoka wydajność, duża moc
oraz możliwość zastosowania robotów do
kompleksowych napraw. Są to podstawowe
zasady, które do dzisiaj leżą u podstaw
konstrukcji robotów KA-TE.

ZROBIONY NA DZIESI CIOLECIA

Niezawodna, podstawowa konstrukcja
jest wciąż ta sama

Wiele urządzeń pierwszej generacji jest
jeszcze ciągle w użytku

Już przy budowie pierwszych prototypów
zapadła podstawowa, ważna decyzja, która
charakteryzuje systemy KA-TE do dzisiaj:
hydrauliczny napęd.

Zrobione (prawie) do wiecznego użycia:
do dzisiaj, wyprodukowano prawie 3000
systemów K A-TE – większość z nich używanych jest do dzisiaj. Poprzez szczególnie
silną konstrukcję, te zbudowane przyjaźnie
do naprawy roboty, charakteryzuje długotrwałość przy niskim stopniu zużycia.
Są one prawie niezniszczalne. Niektórzy
użytkownicy wykorzystują roboty frezujące
KA-TE w systemie dwuzmianowym siedem
dni w tygodniu.

Napęd ten, zapewnia wysoką trwałą wydajność, czyni robota zdolnym do pracy w wysokich i niskich temperaturach. Robot pracuje
też znacznie ciszej niż systemy pneumatyczne.

Gdzie inni kończą , tam k a-te dopiero
zaczyna

Podstawowa koncepcja - możliwie najwyższa
ekonomiczność dla użytkownika - obowiązuje
też przy konserwacji i przeglądach: kto zainwestuje w system KA-TE, może być pewnym,
że do starych urządzeń będą zawsze dostępne
części zamienne.

Zakres możliwości użycia robotów KA-TE
był stale rozszerzany poprzez wykorzystanie
precyzyjnej techniki.
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Nie dziwi więc, że pierwsza generacja robotów,
dzisiaj tak samo jak przed 22-oma latami, pracuje
precyzyjnie i niezawodnie - jak w szwajcarskim
zegarku.
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Dzisiaj, na całym świecie, dzień w dzień,
użytkownicy potwierdzają, że przełożenie
konsekwentnego myślenia o wysokiej jakości w praktykę, było opłacalne. Tam, gdzie
zastosowanie innych systemów napotyka na
granice, za pomocą robotów KA-TE można
prawie zawsze znaleźć jakieś rozwiązanie.

www.ka-te.ch

Robot frezujący K A-TE
Roboty szpachlujące K A-TE

preCYZJA, TAk e W NAJCI SZYCH zASTOSOWANIACH: SYSTEMY ROBOTÓW kA-TE
Najlepszy system
w teście ikt

Roboty szpachlujące ka-te 200/300
Oraz dn 250/600

Wysoka jakość systemu została potwierdzona
w teście instytutu IKT „ Sposoby napraw
kanałów głównych” (2009) oraz „Sposoby
napraw króćców przyłączeniowych” (2004).
Z testów tych, system KA-TE wyszedł jako
bezapelacyjny zwycięzca.

Za pomocą systemu robotów szpachlujących
KA-TE 200/300 i DN 250/600, w kanałach
o średnicach od 200 do 800 mm, z milimetrową
dokładnością, mogą zostać naprawione
uszkodzone miejsca i przyłącza. Przy czym:
żywica epoksydowa doprowadzona zostaje
do uszkodzonego miejsca z wymiennego
kartusza za pomocą końcówki szpachlującej.
Zależnie od usytuowania uszkodzenia, masa
szpachlowa rozprowadzana jest za pomocą
szpachli wzdłużnej bądź poprzecznej. Dzięki
bezstopniowemu napędowi jazdy i obrotu
robot może być sterowany z milimetrową
dokładnością.

Roboty frezujące mini ka-te dn 150/300
oraz roboty frezujące ka-te dn 250/600
Za pomocą tych hydraulicznie napędzanych,
wysokowydajnych higtech robotów, w instalacjach rurowych od DN 150 do DN 800,
można zfrezować osady, wnikające korzenie,
wnikające przykanaliki, inne przeszkody,
a także otworzyć przyłącza we wcześniej
zainstalowanym rękawie (linerze).

Uszkodzone mufy i króćce mogą być naprawiane w kombinacji z systemem szalunków
KA-TE.

Przy czym różnorodne narzędzia frezujące,
szlifujące i szczotki umożliwiają różnorakie
zastosowanie. Kanały całkowicie zamknięte
mogą być frezowane czołowo.

ROBOT FREZUJĄCY MINI KA-TE DN 150/300
DLA RUR O ŚREDNICACH 150-300 (500) mm

ROBOT FREZUJĄCY KA-TE DN 250/600
DLA RUR O ŚREDNICACH 250-800 mm

ROBOT SZPACHLUJĄCY KA-TE DN 250/600
DLA RUR O ŚREDNICACH 250-800 mm

PRODUkTY / ZAkRES STOSOWANIA

prZeTeSTOWANe I ZDIAGNOZOWANe JAkO DObre: W Te CIe
TOWArÓW IkT, kA-TE OTrZYMUJe NAJWY SZe OCeNY

ROBOT SZPACHLUJĄCY MINI KA-TE DN 200/300
DLA RUR O ŚREDNICY 200-300 mm

Manszetka szalunkowa K A-TE

www.ka-te.ch

UdOWOdNIONY SpOSÓb dLA OpTYMALNeJ
reNOWACJI prZYŁ CZY dOMOWYCH
Doskonały- jako zwycięzca
Testu ikt 2004

SYSTEM SZALUNKÓW 200/300
Dla rur o średnicy 200 – 300 mm

System szalunków KA-TE oferuje opatentowany sposób do dokładnej i skutecznej na
długi czas, renowacji przyłączy domowych.

Tym sposobem bezwykopowo, szybko i bezproblematycznie wypełnione mogą zostać
brakujące kształtki, duże dziury i wyłomy.

W tym celu, zamontowany na robocie szpachlującym szalunek z tworzywa sztucznego,
zostaje umieszczony w obrębie otworu wlotowego przyłącza. Poprzez otwór w szalunku
do uszkodzonej rury wlotowej wprowadzony
zostaje gumowy balonik. Balonik tworzy
pewnego rodzaju formę dla brakującego
fragmentu połączenia. Za pomocą zamontowanej na robocie nasadki igłowej,
w pustą przestrzeń wokół balonu zostaje
wprasowana żywica. Po utwardzeniu żywicy
i usunięciu szalunku oraz balonika, nie ma
potrzeby dalszej obróbki połączenia.

Decydującą zaletą tej metody jest długotrwałość naprawionego połączenia. Z tego powodu,
że wprasowana żywica wiąże się ze ścianką
rury, w przeciwieństwie do innych metod, nie
ma niebezpieczeństwa uszkodzenia naprawionego połączenia przez wysokociśnieniowe
czyszczenie kanału.

SYSTEM SZALUNKÓW 250/600
Dla rur o średnicy 250 – 800 mm

PRODUkTY / ZAkRESY STOSOWANIA

WYSOKOWYDAJNe rObOTY HIGH TeCH
Z RÓ NORODNYMI NASADKAMI

Serwis klienta K A-TE

www.ka-te.ch

NASZ CEL: OSI GNI CIE SUkCESU
WASZEGO PROJEkTU RENOWACJI
Spektrum produktów KA-TE rozszerzone jest
przez różnego rodzaju dodatkowe wyposażenie. Należą do niego zarówno wydajne i
zwarte uchylne kamery, podwozia jezdne
dla profili jajowych od DN 300/450 do
DN 600/900 do naszych systemów, jak i
w pełni wyposażone pojazdy i przyczepy
systemowe.

Serwis klienta
Zakończone sukcesem projekty renowacji
są najlepszymi referencjami dla naszych
produktów. Dlatego dbałość o jakość produktów KA-TE obejmuje też dbałość o szeroko
pojęty serwis.
Szerokie świadczenia gwarancyjne są dla
nas tak samo ważne jak specjalistyczne
doradztwo naszych wyszkolonych techników. W przypadku wystąpienia problemów
technicznych, są do dyspozycji naszych
klientów kompetentni współpracownicy,
którzy poprzez telefoniczną infolinię szybko
rozwiążą problem.
Produkty KA-TE powinny przyczyniać się
do realizacji projektów w sposób szybki,
ekonomiczny i o wysokiej jakości. Im szybciej
potrzebne części są na miejscu, tym krótszy
jest drogi czas postoju. Obok bardzo krótkiego terminu wykonania wszystkich zleceń,
utrzymujemy bogate stany magazynowe i
dbamy o współpracę z dostawcami świadczącymi usługi typu Express bądź Overnight.

PRODUKTY I SERWIS

Dostarczane przez nas systemy robotów k a-te to w pełni w yposażone pojazdy renowacyjne. Asort yment produkcji rozszerzony
jest o kompletny progr am dodatkowego w yposa żenia. Międz y
innymi, należą do niego w yda jne k amery i podwozia do profili
ja jow ych do dn 600/900.

CZEKAMY NA
WASZE PYTANIA.

WWW.KA-TE.CH

K A-TE PMO AG,
WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL
NA POLSKĘ:
Firma „Sezam-Instal“ Sp.J.
45-131 Opole
ul. J. Cygana 1
tel.: 77 457 84 98
fax: 77 457 84 90
fsi@op.pl
www.sezaminstal.pl

Sprinter 519 5,0 t

Zabudowa Kompaktowa 10,0 t

PrOsIMY O kONTAkT Z
NAMI +48 – 77 - 457 84 98

Sprinter 316 3,5 t
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