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BINE AŢI VENIT LA EVT 

vă spunem cu cuvintele lui John Ruskin, care s-ar fi 
integrat perfect în echipa noastră.

Nici în firma noastră calitatea nu a fost rezultatul unei 
întâmplări – ci a fost întotdeauna consecinţa voinţei 
noastre de a realiza lucruri mai bune.

În speranţa de a trezi interesul specialiştilor din dome-
niul tehnicii şi economiei, interesaţi de protecţia muncii 
şi a mediului, voi scurta introducerea mea, oferindu-vă  
 

prime informaţii interesante, până când vom avea ocazia 
să ne cunoaştem personal, la dumneavoastră sau la noi, 
pentru a discuta în detaliu dorinţele dumneavoastră.

Al dumneavoastră

Quality is never the 
result of an accident — 
there has to be a will 
to produce superior things!

 
John Ruskin, 1819 -1900

EVT EIBERGER VERfAHRENSTEcHNIk GMBH

Mai aproape de dumneavoastră prin reprezentanţa noastră în România

 MB TRADING S.R.L.

 Splaiul Tudor Vladimirescu, nr.9 
 RO - 300195 Timisoara

 Telefon + 40 256 2006 55 
 Telefax + 40 256 2006 75

 Mobil + 40 730 693 270 
  + 43 664 468 7476

 E-Mail office@mbtrading.ro 
 Internet www.mbtrading.ro
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NANO

Pentru piese mici, capacitate mică, şarje mici

BAMBINO

Pentru piese mici, capacitate medie, multiple utilizări  

LIMPIO

Pentru multe piese, capacitate mare, automatizare ridicată

GIGANT

Pentru piese mari, capacitate/greutate mare, volum „gigantic“,  
necesitând o supafaţă redusă

VAkUfAL

Întreţinerea solvenţilor prin aplicarea tehnicii moderne cu vacuumare

INSTALAŢII SPEcIALE

Se conformează normelor de protecţie 
a mediului ambiant
Instalaţiile EVT îndeplinesc cerinţele normelor europe-
ne de mediu VOC şi variantele lor de aplicare la nivel 
naţional.

Grad maxim de siguranţă
Siguranţa este ţelul nostru suprem. Acolo unde alimen-
tarea frontală a instalaţiilor este obligatorie din motive 
de flux de producţie, acestea sunt dotate cu dispozitivul 
de alimentare frontal-verticală; prin aceasta se înţelege o 
alimentare frontală urmată de coborârea vericală, sigură 
a piesei în camera de lucru.

flexibilitate
„Construit conform dorinţelor şi necesităţilor clientului“ 
înseamnă pentru noi în primul rând luarea în conside-
rare a condiţiilor impuse legate de mărime şi greutate, 
a proceselor necesare şi a particularităţilor legate de 
tratarea sau manipularea pieselor de curăţat. În al 
doilea rând, flexibilitatea înseamnă pentru noi adap-
tarea instalaţiei la spaţiul avut la dispoziţie în hala de 
producţie.

Preţ convenabil
Instalaţiile speciale sunt la noi standard! Sistemul nostru 
modular ne permite construirea instalaţiilor complexe 
la un preţ convenabil. Singurul lucru pe care instalaţiile 
individuale rezultate îl mai au în comun cu soluţiile stan-
dard este preţul convenabil. 

fiabil
Tehnica avansată şi know-how-ul de care dispunem se 
materializează în maşini care conţin exclusiv componen-
te de cea mai bună calitate, produse de firme europene 
de renume. Aceasta garantează o fiabilitatea ridicată a 
maşinilor, disponibilitate şi livrare rapidă a pieselor de 
schmb.

Service simplificat
Încă din faza de concepţie a maşinilor noastre punem 
un accent deosebit pe accesibilitatea maximă a tuturor 
componentelor şi zonelor de întreţinere. De ani de zile 
realizăm în întreaga lume analize la distanţă prin conexi-
une modem a instalaţiilor noastre, aceasta permiţindu-
ne o reducere substanţială a intervenţiilor personalului 
de service.

Simplitate în deservire
Panourile noastre senzitive de comandă permit utilizarea 
mai multor limbi, precum şi schimbarea acestora. Prin 
utilizarea unei structuri logice a comenzilor, erorile de 
comandă sunt aproape excluse. 

Un bun renume
De la cele mai mici piese pentru implanturi dentare şi 
până la roţi dinţate de câteva tone, sute de instalaţii 
EVT degresează piese în întreaga lume. Gama noastră 
completă de produse deserveşte firme de la micii 
producători de bijuterii până la lideri mondiali din indus-
tria aeronautică sau de tratamente termice. Încrederea 
dumneavoastră ne motivează să oferim fiecăruia soluţia 
cea mai potrivită.

front-Toplader – Alimentarea frontal-
verticală
însumează avantajele alimentării frontale a instalaţiei cu 
siguranţa alimentării verticale a unei camere de lucru, a 
cărei nivel maxim de solvent este sub nivelul uşii de ali-
mentare. Prin aceasta sunt excluse accidentele cauzate 
de solvent prin deschiderea neglijentă / defectuoasă a 
uşii. 

Automatele de spălare EVT din seria LIMPIO au fost 
întotdeauna costruite astfel, la modelele BAMBINO şi 
GIGANT există posibilitatea de a alege între versiunile 
cu alimentare verticală (Toplader) sau frontal-verticală.

Variante cu camere multiple
sunt posibile la seriile GIGANT şi LIMPIO. Simultan şi 
complet independent se pot desfăşura procese diferite 
în ambele camere ale unei instalaţii. 

La seria GIGANT se pot realiza şi aşa-numitele versiuni 
cameră-în-cameră. Prin aceasta am venit în întâmpina-
rea dorinţei clienţilor noştri, care au permanent de de-
gresat piese mari sau cantităţi mari, dar în şarje reduse 
şi piese mici pe care doresc să le degreseze prin imersie 
şi prin ultrasunete. Camera de lucru mică din interiorul 
celei mari reduce necesarul de solvent şi prin aceasta şi 
puterea generatorului de ultrasunete instalat; economii-
le fiind evidente.

camere de lucru la comandă
de la câţiva litri până la sute de metri cubi, sunt fabri-
cate individual la cerere. Multitudinea de opţiuni care 
se pot realiza în interiorul camerelor de lucru precum 
rotire, basculare cu unghi reglabil, oscilare verticală sau 
orizontală, pulverizare sau pulverizare cu presiune mare, 
registru de pulverizare manual sau automat, imersie 
cu sau fără ultrasunete, scufundarea produsului etc. 
depăşeşte conţinutul acestei prime informări. 

Pentru detalii vă recomandăm pagina noastră de inter-
net, www.evt-gmbh.eu, şi ne bucurăm de orice solicitare 
din partea dumneavoastră.

La dorinţa dumneavoastră, putem planifica probe 
de degresare la noi în fabrică cu piesele pe care le 
produceţi şi – dacă nu există conflicte de interese sau de 
concurenţă – se pot vizita instalaţii EVT în întreprinderile 
clienţilor noştri. 

TIPURI DE INSTALAŢII 
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cARAcTERISTIcI SPEcTRU 

NANO BAMBINO LIMPIO

GIGANT VAkUfAL INSTALAŢII SPEcIALE


