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Delikatne czyszczenie cegły i drewna  
urządzeniem EcoQuip 

 
 
Mat’ Environnement to założona w 1986 roku francuska firma wykonawcza, która zajmuje się budową 
i renowacją podwórzy, chodników, tarasów i ogrodzeń. Aby usprawnić swoją działalność w zakresie 
czyszczenia chodników, firma ta zakupiła urządzenie EcoQuip EQ600s firmy Graco do obróbki 
strumieniowo-ściernej wraz ze sprężarką.  
 

Pełna regulacja  
Nowy zakup szybko się przydał podczas remontu pewnego gospodarstwa rolnego. Realizacja zlecenia 
wymagała czyszczenia dużych powierzchni z kamienia, cegieł i drewna. Jednocześnie trzeba było 
zachować ostrożność, aby wykonać prace sprawnie i szybko, nie niszcząc podłoża. Urządzenie EcoQuip 
umożliwia pełną regulację, która doskonale się sprawdziła przy wykonywania tego zadania. 
 
EQ600s zmieściło się do bagażnika samochodu typu pickup, który ciągnął też sprężarkę 15m

3
/mn. 

Zbiornik wody ma pojemność 440 litrów, a więc umożliwia pracę przez 8 godzin bez ponownego 
napełniania. EQ600s to niezwykle odporne urządzenie, które zostało stworzone z myślą o dużych 
i wymagających projektach, ale po odpowiedniej regulacji nadaje się także do delikatnego czyszczenia 
kamieni, cegieł i drewna.  
 

Trzy dni, a nie tygodnie 
Wszystkie prace modernizacyjne wraz z czyszczeniem zajęły zaledwie trzy dni, choć mogły potrwać kilka 
tygodni, gdyby były wykonywane metodą tradycyjną. Metoda tradycyjna mogła polegać na użyciu 
metalowych szczotek do czyszczenia kamieni i cegieł albo urządzenia do czyszczenia strumieniowego na 
sucho. Nie tylko zajęłoby to więcej czasu, ale także pozostawiło na ziemi mnóstwo pyłu i materiału 
ściernego, który trzeba by usuwać przez kolejne trzy dni. Dzięki zastosowaniu technologii strumieniowo-
ściernej EcoQuip pyłu nie było prawie w ogóle, jedynie trochę wody i znikoma ilość środka ściernego, 
który został łatwo usunięty. 
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Kontakt z Graco 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.graco.com 
Aby się z nami skontaktować, napisz na adres info@graco.be 

 
Chcesz otrzymywać więcej informacji o udanych aplikacjach?  
Zarejestruj się na stronie http://news.graco.eu.com/ 
 
Chcesz podzielić się SWOIM sukcesem?   
Przejdź na stronę www.graco.com/MyStory 

 

 

UŻYTKOWNIK 
 
MAT Environnement 
http://www.matenvironnement.com/ 

 

Sektor rynku przemysłowego 
Aranżacja ogrodów  
Remont i czyszczenie podwórzy, 
chodników, ogrodzeń oraz ścian z cegły, 
betonu i kamienia  

KONFIGURACJA 
 
Niskie ciśnienie 
Piaskowanie powietrzne 5 barów 
Zbiornik wody i środka ściernego 
7 barów 
 
Długość węża 30 m 
Ciśnienie piaskowania 5 barów 
Ciśnienie w zbiorniku 7 barów 

Urządzenie GRACO 
EcoQuip EQ600s 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dystrybutor GRACO  
CLID Industrie 
ZI Boulevard Lénine BP 435,  
F-76805 St Etienne du Rouvray 
Francja 
Tel.: +33 2 35 66 95 35 
hbn@clid-industrie.fr 
www.clid-industrie.fr 

 

 

ZASTOSOWANIE 
 
Remont gospodarstwa rolnego 
z urządzeniem EcoQuip 

 

Specyfikacja materiału  
Media Archifine N°4 Semanaz Naturalny 
piasek bez krzemu 
 

Typowe właściwości 
Bezkrzemowy piasek w kolorze 
kamienia 
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