Maskinfabrikken Wintec
Din fleksible leverandør indenfor
specialløsninger
Wintec garanterer højeste kvalitet til
konkurrencedygtig pris, når opgaver og projekt
er indenfor industri og det offentlige
Vores ekspertise dækker bl.a. områderne:
- Klimasikring
- Nye maskinanlæg
- Service & reparationer
- Montageopgaver
- Ombygning
- Alt arbejde i stål & rustfrit stål
- Tekniske artikler fra A-Z
- Problemløsninger mm.

Wintec kan tilbyde:
- Hurtig fremstillingsog montagetid.
- Bedre service og
arbejdsforhold.
- 5 - 10 års garanti,
med servicekontrakt.
- 10 - 20 års budget
vedrørende drift
og vedligehold.

Wintec sikrer gode løsninger,
der drifter langt ind i fremtiden.
Know how og referencer er
din sikkerhed.

KLIMASIKRING

PRÆFABRIKERET SLUSESYSTEM

Betonmodul
Betonmodulet er udviklet således, at man
kan løfte slusedelen op for større service eller
reparationer. Ved ændringer i vandløbsplanerne
kan modulet også bruges til at vende slusesystemet, således at ned- og opstrøms byttes
rundt.
Betonmodulet kan anvendes
på alle 3 slusetyper.

Wintec modul stemmeport - monteret

Wintec modul stemmeport

KLIMASIKRING

PRÆFABRIKERET SLUSESYSTEM

Wintec dobbelt port

Wintec Horisontal Port

Wintec Kip-port, close

Wintec Kip-port, open

WINTEC præfabrikeret slusesystem

WINTEC tilbyder 3 forskellige slusetyper:

Til nedsænkning som standard units eller til
sammenstøbning med eksisterende kanal/bygværk.
Anlægget fremstilles efter kundens ønske, mål og krav.
Løsningerne er patentanmeldt.

• Horisontal port
• Dobbelt port
• Kip port

WWW.WINTEC.DK | +45 9718 1977
WWW.AQUABLOKK.COM

KLIMASIKRING

SLUSESYSTEM MED PUMPESTATION OG RIST

WINTEC slusesystem med
pumpestation og rist
WINTEC pumpestation fra 100-20.000 l/sek.
(større efter ønske) med ristebygværk, transportbånd, teknikhus, servicekran, pumper og
styring (alarm og overvågning). Anlægget
fremstilles efter kundens ønske, mål og krav.
Enhederne er modulopbygget, således at
enhederne er hurtige at monterer på stedet.

KLIMASIKRING

MOBIL PUMPESTATION

Pumpe og rist drives
af alm. norm motorer.
Til el forsyning.
16 - 62 amp.

Pumpe og rist drives
af en diesel motor
og hydrauliksystem.

Pumpe og rist drives af
PTO/traktor. (kardan)

Alle pumpetyper
er forsynet med et
transportbånd.

WWW.WINTEC.DK | +45 9718 1977
WWW.AQUABLOKK.COM

PROPELPUMPER, MOBIL PUMPESTATION

VENERONI PUMPER

Wintec har agentur på forhandling af de populære VENERONI pumper fra Italien.
Pumpefabrikken VENERONI har udviklet sin propelpumpe Type E på baggrund af mange
års erfaring med fabrikation af pumper.
Vi kan derfor præsentere et kvalitetsprodukt
mht. materialer, driftssikkerhed og finish.
VENERONI pumperne er meget fleksible,
hvad angår brug og installation.
De kan opstilles lodret, vandret og på skrå.
Pumperne fremstilles i forskellige udførelser:
Malede, galvaniserede med eller uden coating og
i rustfrit stål, alt efter pumpemediets natur og
aggressivitet.
De udføres også som flertrinspumper, hvorved
man ved samme kapacitet kan forøge løftehøjden
mod naturligvis at forøge strømforbruget tilsvarende. Propelbladenes hældning kan justeres,
og fra Type E 60 kan det ske, mens pumpen arbejder.

PROPELPUMPER, MOBIL PUMPESTATION

MOBIL PUMPESTATION 200-800 L/SEK

Kan monteres på traktor, lastbil, sættevogn osv.

Kan leveres som
stationær pumpe,
kapacitet 50 - 2500 l/s
(modificeret optil 4500
l/s)

Mobil pumpe,
kapacitet 200-800 l/sek.
21-40 kW,
løftehøjde 4 m.

KAN EVT. BRUGES TIL:

• OVERPUMPNING
• OVERSVØMMELSE

• NØDPUMPE
• OSV.

Der kan monteres slanger på
afløbssiden og sugesiden med automatisk primning/ansugning.
Sugekurv efter opgave/behov.

WWW.WINTEC.DK | +45 9718 1977
WWW.AQUABLOKK.COM

Referencer for

Wintec - Big Steel Solutions
Allerød-Rudersdal Forsyning
Byggebjerg Beton A/S
COWI A/S
EnviDan
Fårup Sommerland
Hillerød Forsyning
HOFOR A/S
Horsens Vand
Ikast-Brande Kommune
Kroghs Flaskegenbrug A/S
LEGOLAND
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mariagerfjord Kommune
Miljøcenter Århus

Oliver Bach, direktør
Wintec - Big Steel Solutions

Nordvand A/S
Orbicon A/S
Randers Regnskov
Ringkøbing-Skjern Kommune
Rockwool International A/S (Danmark, Holland og Rusland)
Siemens Wind Power
Silkeborg Kommune
SK Spildevand A/S
Sweco A/S
VandCenter Syd
Vejle Kommune
Vestas
Ålborg Forsyning

Wintec - Big Steel Solutions har
specialiseret sig indenfor:
• Klimasikring
• Stemmeværker & sluser
• Tromlesier & risteanlæg
• Skydespjæld og bøjeklapper
• Vandtryksstyrede maskiner for kloak
• Filtersystemer for væsker
• Mikrofiltre
• Partikelfiltre
• Tromlefiltre
• Skorstensfiltre
• Pumpeteknik
• Overløbsbygværker
• Udstyr til kloak- & rensningsanlæg
Der er desuden opnået mange forskellige
patenter på basis af innovativ udvikling
igennem årene.

Se mere på www.wintec.dk
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