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EcoQuip ile hassas tuğla ve ahşap  
temizleme 

 
 
1986 yılında kurulan Mat’ Environnement, meydanlar, yollar, teraslar ve çitlerle ilgilenen Fransız bir 
peyzaj firmasıdır. Mat’ Environnement, kaldırım temizleme faaliyetlerini geliştirmek için yakın geçmişte bir 
Graco EcoQuip EQ600s buhar aşındırmalı kumlama makinesi ve bir kompresör satın aldı.  
 

Her özelliği ayarlanabilen bir makine  
Yeni EcoQuip EQ600s ile üstlendikleri ilk işlerden biri, bir çiftliğin renovasyonuydu. Bu iş kapsamında 
büyük miktarda taş, tuğla ve ahşabın temizlenmesi gerekiyordu. Bu hassas işin yapıya zarar vermeden, 
hızla ve etkin bir şekilde yapılması gerekiyordu. Her özelliği ayarlanabilen EcoQuip, doğru bir seçim 
olduğunu ispatladı. 
 
EQ600s, 15 m

3
/mn'lik bir kompresörü de çeken bir kamyonetin arkasına yüklendi. Makinenin 440 litrelik 

deposu sayesinde, tekrar su doldurmadan 8 saat kesintisiz çalışmak mümkün oldu. Zorlu çalışma 
koşullarına dayanacak şekilde üretilen EQ600s, yoğun emek isteyen büyük projeler için tasarlanan, 
yüksek verimli bir makinedir; ayrıca hassas taş, tuğla ve ahşap malzemeleri temizlemek için de 
ayarlanabilmektedir.  
 

Bu iş, haftalar sürecekken sadece 3 gün içinde tamamlandı 
Çiftliği tamamen renove edip temizlemek, geleneksel yöntemlerle haftalar sürecekken EQ600s sayesinde 
sadece 3 gün sürdü. Geleneksel yöntem olarak taş ve tuğlalar üzerinde metal bir fırça ya da kuru 
kumlama kazanı kullanılabilirdi. Geleneksel yöntemler sadece daha fazla zaman almakla kalmaz, aynı 
zamanda zeminde çok miktarda toz ve kum bırakarak bunların temizlenmesi için üç günlük daha iş 
yaratırdı. EcoQuip’in buhar aşındırma teknolojisi sayesinde hemen hemen hiç toz olmadı; zeminde kalan 
az miktarda su ve göz ardı edilebilecek miktarda malzeme ise çok kolay temizlendi. 
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Graco İletişim 
Daha fazla bilgi için www.graco.com adresini ziyaret edin 
Bizimle iletişime geçmek için info@graco.be adresine eposta gönderin 

 
Daha fazla başarı hikayesi mi almak istiyorsunuz?  
http://news.graco.eu.com/ adresinde kaydolun 
 
KENDİ başarı hikayenizi paylaşmak ister misiniz?   
www.graco.com/MyStory adresine gidin 

 

 

SON KULLANICI 
 
MAT Environnement 
http://www.matenvironnement.com/ 

 

Endüstriyel pazar sektörü 
Bahçe peyzajı  
Meydan, yol, kaldırım, çit, tuğla, beton 
ve taş renovasyonu  

KONFİGÜRASYON 
 
Düşük basınçlı uygulama 
5 bar hava basıncı 
Su ve grid kazanında 7 bar 
 
30 m hortum uzunluğu 
Kumlama basıncı 5 bar 
Kazan basıncı 7 bar 

GRACO Ekipmanı 
EcoQuip EQ600s 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

UYGULAMA 
 
EcoQuip ile çiftlik renovasyonu 

 

Malzeme özellikleri  
Media Archifine N°4 Semanaz Silisyum 
içermeyen doğal kum 
 

Tipik özellikler 
Taş renginde silisyumsuz kum 
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