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СЪДЪРЖАНИЕ



Използването на алуминиеви четки осигурява както защита от шум, прах, насекоми и други по-
добни нежелани фактори, така и предпазва от загуба на топлина отвътре – навън. Те се предлагат с 
профил държачи – H, T, F профили и пластмасови държачи. Четките се произвеждат стандартно с 
дължина 1 м и 90 см.

Световно утвърден стандарт за четки, които се използват за автоматично въртящи и автома-
тично плъзгащи врати и всички чувствителни компоненти.
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ЧЕТКИ ЗА ПОД ВРАТИ

ЧЕТКИ ОТ ЖИВОТИНСКИ КОСЪМ

Четки за под врати с пластмасов косъм и пластмасов държач. Опция – двустранно самозалепва-
ща лента.

ПЛАСТМАСОВИ ЧЕТКИ ЗА ПОД ВРАТИ
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Този вид четки намират приложение в електрическите табла, компютърните шкафове и офис 
мебелите. Те се произвеждат с размери по желание на клиента с пластмасови държачи и захваща-
не с алуминиеви винтове. Използват се за защита от прах и насекоми.

ЧЕТКИ ЗА КАБЕЛНИ ОТВОРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА

Този вид четки намират приложение във всеки отрасъл на индустрията. Предлагаме възмож-
ност за производство с размери и материал по желание на клиента. 

Този вид четки се използват в сектора за обработка и производство на мрамор и по-специално 
в машините за рязане на мраморни блокове. Продуктът осигурява защита и чистота на продукта в 
процеса на обработка.

ЛЕНТОВИ ЧЕТКИ

ЧЕТКИ ЗА МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ НА МРАМОРНИ БЛОКОВЕ
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Произвеждат се стандартно с дължина 70, 90, 100, 110, 130, 140, 150 см. Предлагаме възмож-
ност за производство с размери по желание на клиента. Този продукт се произвежда с пластмасо-
ви косми и стоманена тел. По желание на клиента могат да се произведат само със стоманена тел 
или само с пластмасов косъм.

Използват се за почистване на нежеланите остатъци от процеса на производство върху палета 
на машини за производство на бетонови изделия и по този начин се осигурява производство на 
чисти и гладки изделия. Те са с цилиндричен вид, като почистващата част е изработена от пласт-
масови косми и стоманена тел.

Използват се за почистване на нежеланите остатъци от процеса на производство върху калъ-
пите на машини за производство на бетонови бордюри. Те са изработени от пластмасов държач от 
вносна пластмаса и почистваща част от стоманена тел. Произвеждат се стандартно с размери за 
тротоарни бордюри и градински бордюри. Могат да се произведат с размери по желание на кли-
ента.

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И ПАВЕТА

ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПАЛЕТА ЗА МАШИНИ ЗА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАЛЪПИ НА МАШИНИ ЗА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ
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Използват се при машините за почистване на стъклопакети, както в хоризонтално, така и във 
вертикално положение. Възможност за производство на четки за почистване на стъкла с покри-
тие и стандартни стъкла. При производството на този вид четки се използват неръждаеми мате-
риали и найлон 6.6 (косъм). Предлагат се прави с пластмасови държачи и цилиндрични спирало-
видни с неръждаем цилиндричен държач.

Тези четки са дискови и цилиндрични, намират приложение при автоматични и ръчни машини 
за пране. Могат да се произведат с размери и материал по желание на клиента.

ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ

ЧЕТКИ ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ
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Този вид четки намират приложение във всеки отрасъл на индустрията. Предлагаме възмож-
ност за производство с размери, материал и гъстота на влакната по желание на клиента. 

Този вид четки намират приложение във всеки отрасъл на индустрията. Предлагаме възмож-
ност за производство с размери, материал и гъстота на влакната по желание на клиента.

Намират приложение при производството на изтривалки.

ИНДУСТРИАЛНИ ЧЕТКИ

СПИРАЛОВИДНИ ЧЕТКИ

ЧЕТКИ ИЗТРИВАЛКИ
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Предназначени за употреба в дървообработващата и мебелната индустрия за почистване и 
шлайфане на неравномерни основи, с цел постигане на идеална повърхност. Произвеждат се от 
влакна тампико и найлонови влакна. Предлагаме възможност за производство с размери по жела-
ние на клиента.

Намират приложение в сектора за производство на самозалепващи ленти, пликове, амбалаж и 
почистващи продукти. Предлагаме възможност за производство с размери и материал по жела-
ние на клиента.

Намират приложение при печатарски машини, машини за предпечат, машини за офсет печат, 
машини за дигитален печат, машини за етикети, формоващи машини и други.

ЧЕТКИ ЗА ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ

ЧЕТКИ ЗА МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛИКОВЕ И АМБАЛАЖ

ЧЕТКИ ЗА ПЕЧАТАРСКАТА И ПОЛИГРАФИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
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Средните четки могат да се различават в зависимост от модела на пътно почистващата машина.

Този тип четки са разположени странично на пътно почистващите машини. Те измитат и преда-
ват мръсотията на средните четки под машината. В зависимост от модела на машината, могат да 
бъдат с различна форма и различен диаметър на ядрото.

Този тип четки са разположени в предната част на пътно почистващите машини. При малогаба-
ритните почистващи машини заемат мястото на страничните четки. Използват се за леко измита-
не или измиване.

ЧЕТКИ ЗА ПЪТНО ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ

СРЕДНИ ЧЕТКИ

СТРАНИЧНИ ЧЕТКИ

ЧЕЛНИ ЧЕТКИ
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Влакната, които ще се използват в четките, предназначени за пътно почистващи машини, се из-
бират в зависимост от замърсяемостта на площта и желаното за постигане ниво на чистота. Стома-
нени влакна: използваните стоманени влакна в изработката на четките са тел от пружинна стома-
на, качество А. В зависимост от желанието на клиентите, разполагаме с възможност за изработка 
на четки с вълнообразен и галванизиран стоманен тел. Пластмасови влакна: произведени от висо-
кокачествен полипропилен , високоустойчив на износване. В зависимост от желанието на клиен-
тите, разполагаме с възможност за изработка на четки с прави или вълнообразни меки, средно ме-
ки и твърди влакна.

* Четките за пътно почистване не могат да се разглеждат самостоятелно. Защото машините, ко-
ито ги използват са пряко свързани и взаимодействат с тях. Полезният живот на хидравличните 
мотори и окачването, носещи четките, е пряко свързан със скоростта на движение и техниката на 
управление на пътно почистващата машина и теглото на четките.

* Хидравличният механизъм за задвижване на четките на пътно почистващата машина не може 
да издържа на безкрайно тегло. Животът на хидравличния механизъм се скъсява, ако се използ-
ват четки с надвишено допустимо тегло. Ако теглото на четката е над оптимално допустимото, то 
ще бъде причина за бързо износване на частите на машината. А когато теглото на четката е под оп-
тимално допустимото, то ще бъде причина за скъсяване на полезния живот на четката.

* Дема предлага четки с оптимално тегло, предвидено за пътно почистващите машини, по този 
начин осигурява максимална употреба на четките и машините.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТКИТЕ

ВЛАКНА ЗА ЧЕТКИ





6100 Казанлък, пл. „Севтополис“ 1, ет. 1, ап. 110
тел.: 0431 6 48 34

моб.: 0875 11 77 76
е-mail: sales@demak.bg

www.demak.bg
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