
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Už takmer 30 rokov pre vás dodávame kompletný výrobný program 
firmy URACA GmbH. & Co.KG. Nemecko. 

 
AQUACLEAN váš skúsený partner v čistení priemyselných objektov - dodávka, montáž, servis. 

 

Štruktúra produkcie firmy URACA 
 

Priemyselné 
čerpadlá 

 Tlakové čerpadlá 
a pumpy 

 Hydrodynamické 
čistenie 

 Sériové výrobky, 
nástroje 

 
pre: 
 
 Močovinu. 
 Naftový 
    a petrochemický  
    priemysel. 
 Čerpanie dechtu,  
    elektrárenského  
    popolčeka,  
    uhoľného prachu. 
 Sllury pumpy (pre  
    pracie prášky,  
    abrazíva...). 
 Tekuté plyny,  
    čpavok, kyslík,  
    dusík, CO2. 
 Ostatné tekutiny. 
 Membránové  
    čerpadlá pre  
    agresívne  
    chemické látky. 
 Čerpadlá do výbuš-  
    ného prostredia. 
 Čerpadlá na prepr. 
    Carbamatu, 
    Amoniaku a pod. 
 Čerpadlá na 
    dopravu chem.  
    látok pri vysokom 
    tlaku i teplote  
    aj veľkom objeme ! 

  
pre: 
 
 Hydraulické 
    pohony pre aku- 
    stanice lisov (voda,  
    emulzie, olej). 
 Hydrostatické  
    mazanie ložísk. 
 Dávkovacie  
    čerpadlá s priamym  
    a nepriamym  
    vstrekovaním. 
 Ručné aj motorové  
    skúšobné pumpy. 
 Neštandartné  
    tlakové pumpy. 
 Ostatné  
    priemyselné oblasti. 

  
 
 
 Vysokotlakové  
    agregáty 3000 bar. 
 Otryskávanie okují  
    v hutníckom  
    priemysle. 
 Otryskávanie  
    odliatkov, odih- 
    ľovanie, odstraňo- 
    vanie náliatkov. 
 Zariadenia  
    a systémy na  
    vnútorné čistenie  
    nádrží, cisterien,  
    kanistrov. 
 Zariadenia na  
    delenie materiálov  
    vysokotlakovým  
    vodným lúčom. 
 Zariadenia  
    a systémy na  
    hydrodynamické  
    čistenie otryskáva- 
    ním, k odstráneniu  
    nánosov a náterov,  
    k opracovaniu  
    povrchov. 
 Zariadenia pre  
    sanácie betóno- 
    vých konštrukcií. 

  
 
 
 Štandartné 
    vysokotlakové  
    agregáty. 
 Kanalizačné  
    čerpadlá, rotačné  
    kanalizačné  
    čistiace hlavice... 
 Vysokotlakové  
    čerpadlá –  
    štandartné. 
 Príslušenstvo     
    hydrodynamického  
    čistenia: pištole,  
    trysky, hadice... 

 
Použitie vysokokvalitných materiálov, 125 ročná tradícia a vysoké KNOW HOW, to je 

spoľahlivosť a ekológia – záruka Vašej spokojnosti. 
___________________________________________________________________ 
 
AQUACLEAN, spol. s r.o. 
výhradné zastúpenie fy. URACA 
pre Českú a Slovenskú republiku 
Hlaváčikova 16,  
SK - 841 05  Bratislava 
Tel./fax: 00421-2 – 52 495 312 
Mobiltel: 00421 - 905 70 81 71 
E-mail: aquaclean@netax.sk 

 - predaj, montáž a servis výrobkov URACA 
- dodávka príslušenstva na čistenie: hadice, 
  trysky, ventily, armatúry, pištole, rotačné    
  hlavice, manometre, ochranné kombinézy, 
- čistenie -vodným lúčom do tlaku 3000 bar 
- rezanie - vodným a abrazívnym vodným 
  lúčom všetkých materiálov. 

- odsávanie sacím bagrom ADR 
AQUACLEAN - 30 rokov na trhu, 30 rokov pre vás (1991-2020) ! 


