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Yenilikçi Temizlik Sistemi

Bu bir HEUTE ürünüdür
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Modern üretim süreçlerinde mükemmel-

liği etkileyici faktörlerden kaçınılması 

gereklidir. Temel olan bir şey vardır: 

Üretim, Montaj ve Depolamalarda 

temizliktir.

Burada basit bir gerçek geçerlidir:  

Kirlerin hassas alanlara sızmaması 

temizlik işlemlerini minimize eder. Buda 

otomatik olarak kaliteyi, ürünlerdeki 

güvenilirlik ve çekiciliği artırır, temizlik 

işlemlerine gerekli maliyet tasarrufunu 

saymıyorum bile.

Kapı girişlerinde kirleri önlemek için 

işletmemiz her zaman üst düzeyde motive 

olmuştur. Dünyaca ünlü ayakkabı fırçala-

ma makinelerimizin yanı sıra ürettiğimiz 

onlarca yıldır yenilikçi ayakkabı taban 

temizleme makineleri ve tekerlek temizle-

me sistemleri yer almaktadır.

Müşterilerimizle yakın diyalog içinde yeni 

sorunlarla karşı karşıya güvenilir çözüm-

ler geliştirmek için çalışmaktayız. Başarılı 

küresel ProfilGate® temizleme sistemleri-

mizle icat ve sürekli gelişim şirket 

geleneğimiz devam ediyor.

Bir örnek, yeni ProfilGate® st-serisidir. 
Dar ve ufak tekerler, yüksek araç frekans-

ları için optimize edilmiştir. Aynı anda 

küçük ürün taşıyıcılar, çekici araçlar ve 

“Otomatik Güdümlü Ulaşım Sistemleri“ 

(FTS) kullanımında en ideal çözümdür . 

Ayrıca yeni k-serisi gıda güvenli ve hafif 

plastik ızgaralarıyla küçük tekerlere en 

uygun sistemdir.

Sanayilerde kirlerin iç alanlara taşınması-

nı engelleyen etkin ve çok yönlü kaçınıl-

maz sistemlerimiz ProfilGate® dünyasına 

hoş geldiniz.

“ Temizlik için talep 
sürekli büyüyor!”

Christian Löwe, Genel müdür, HEUTE Maschinenfabrik

Christian Löwe, 
Genel müdür, HEUTE Maschinenfabrik
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Teknik Temizlik
Metodik bir sorudur

Kir veya yabancı maddelerin girişi, hassas üretim ve depolama yapan 

şirketler tarafından genellikle göz ardı edilmektedir. İlk başta giriş alanları 

kirlenmektedir, daha sonra personel ve araçlar bu kirleri hassas üretim 

alanlarına taşımaktadır.

ProfilGate® ile bu sorun doğrudan giriş alanınında çözülebilir!  
Ayakkabı tabanı ve lastik/tekerleklerin 90% kadar kirleri alınabilir.
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ProfilGate® araç tekerleri ve ayakkabı tabanlarındaki kirlerin iç alanlara 
girmesini önleyen en ideal çözümdür.

Yenilikçi benzersiz patentli özel açılı fırçalarının temas ettiği, lastik dış yüzeyleri 

ile ayakkabı tabanlarını mekanik olarak temizler. Bu fırça sistemini bu kadar 

etkili kılan benzersiz patentli tasarımıdır. Araçlar üzerinden geçerken elektrik 

kullanımına gerek duymadan özel açılı fırçaları otomatik olarak  

temizlemeye başlar. 

ProfilGate® ile 
nihayet temiz!
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1. Teknik  
Temizlik
Çoğu diğer temizlik olanakların aksine 

ProfilGate® doğrudan kirin giriş alanla-

rında görülebilen iyi temizlik çözümlerini 

sunar. ProfilGate® böylece otomatikmen 

“teknik temizlik” için çalışmalarınızı 

personeliniz, müşterileriniz ve  

tedarikçilerinize göstermektedir.

2. Geliştirilmiş iş  
güvenliği
Zemin temizliği kirli ve ıslak alanlarda 

kaza riskinin azalmasına yol açar. Söz 

konusu genelde ıslaklığı içeriye taşıyan 

forkliftler ve ıslak alanların üzerinde 

hareket eden personellerdir. Böylelikle 

ProfilGate® iş güvenliği için doğrudan 

katkı yapar.

3. Daha az  
şikayetler
Kir genelde şikayetlerin çoğunlukta neden-

lerinden biridir. Buda üretimde kirlerden 

dolayı arızaların yada hatalı sonuçların 

çıkmasına sebebtir. Depo alanlarında 

bitmiş ürünlerin kirlenmesi ile “prestijiniz” 

olumsuz etkilenebilir.

ProfilGate® için 
iyi nedenler5 

Fazlasıyla temizlik, daha kaliteli ve düşük maliyetli – ProfilGate®  
sistemlerinin faydaları birçok bakımdan işletme süreçleri üzerinde  
olumlu etkisi vardır.

İşletmeniz olarak müşterileriniz ve tedarikçilerinize teknik temizlik için aktif  

temizliğe değer verdiğinizi hemen görürler. 
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“ Temizlik için bir kez  
yatırımda bulunduk ve 
takibi maliyetlerden  
kurtulduk!”

4. Düşük  
temizlik maliyetleri
ProfilGate® tekerlek temizleme sistemi 

ile kirler, otomatikmen merkezi giriş 

alanlarında toplanır ve asla iç alanlara 

taşınamaz. Bu sayede temizleme peryot-

ları uzaltılmış ve böylece temizlik maliyeti 

tasarrufu etmiş olursunuz. İç temizlik ma-

liyetleri yaklaşık 40% olarak düşmektedir!

5. Düşük  
güncelleme maliyetleri
Özellikle modern endüstriyel zeminler 

tekerlerde ve ayakkabı tabanlarında 

toplanmış kirlerden çizilmeye eğilimlidirler. 

Bu büyük ölçüde ProfilGate® kullanılma-

sıyla uzun vadeli önlenebilir, buda zemin 

kaplamasının ömrünü uzatır ve dolayısıyla 

yenileme maliyetlerinden tasarruf anlamı-

na gelir.

Ralf Thiel, Lojistik müdürü, HAILO
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Yer tasarrufu kısmi olarak 
kısa gölgelik altında

ProfilGate® b65 smooth

Giriş + Giriş 
temiz hol/hal 

ProfilGate® b45 go 
ProfilGate® b65 

smooth 

Sürekli 
temizlik  
ProfilGate® b55 
smooth

ESD Girişi 

ProfilGate® 
b55 smooth

ESD geçidi 
İletkenlik testi öncesi 

ProfilGate® b45 go

Atölye geçidi
ProfilGate® b55 

smooth

Temiz bölgelerde  
sürekli FTS temizliği
ProfilGate® st55

Yerden tasarruf  
ederek gölgelik altında 

Lojistik kapı girişi

ProfilGate® b65 smooth

Lojistik ve montaj 
arasındaki FTS  
temizliği 

ProfilGate® st55

Ayakkabı tabanları 
ve ufak tekerler 
için
ProfilGate® k55

İç kapı öncesi  
basınç kabinine  

entegreli
ProfilGate® b65 

smooth

Yükleme kapısı 
entegreli 

ProfilGate® st55
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Clean factory

Ayakkabı taban 
yıkamaya ek olarak 

teker dezenfeksiyonu
ProfilGate® i45 aqua

Mola alan kapısı
ProfilGate® b55 go

Personel girişi
ProfilGate® b55 go

Yükleme girişi 
entegreli 

ProfilGate® st55

Islak temizleme/ 
dezenfeksiyonlu 
ProfilGate®  
i45 aqua

İç kapı öncesi  
basınç kabinine  

entegreli
ProfilGate® b65 

smooth

Mola alanı  
kapı arkasına  

dezenfeksiyonlu
ProfilGate® i45 aqua

Islak temizlik/ 
Dezenfeksiyonlu  

üretim geçişi
ProfilGate® i45 aqua

Atölye geçidi
ProfilGate® b55 

smooth
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Patentli fırça şeritler ProfilGate® sisteminin kalbidir.

Sürekli gelişim çalışmalarımız sistemin yüksek verimli çalışmasını garantiler.

Dikkatli bir şekilde koordine tasarım detayları en iyi temizlik eylemini,  

düzgün çalışmasını, elektriksiz ve uzun süre kullanımını sağlar.

Fırçalar
Yeni geliştirilen ProfilGate® fırçalar  

maksimum temizlik verimliliği ve esnek-

lik için tasarlanmıştır. Parlak mavi rengi 

sayesinde kirli alandan temiz alana geçisi 

kullanıcılara açıkça gösterir. Naylon patentli 

çarpık açılı fırçalar tamamen mekanik bir 

temizlik sağlar. Farklı uzunluklarda fırça 

uçları tekerlek profil derinliklerinde agresif 

temizlik sağlar.

Çatı şeklindeki gövde 
Fırça malzemesinin üst kısmı açılı bir 

çatı şeklindedir. Bu açılar, sıvı ve kir 

parçalarının daha kolay alt tepsi içine 

düşmesini kolaylaştırır. 22mm’lik bir 

genişliğe sahip olan fırça gövdesi, kir 

parçalarının (<8mm) fırça alanı içinde 

kalmadan doğrudan tepsiye düşmesini 

sağlar.

Profil formu
Büyük kir parçaları ile küçük taşların tep-

siye daha kolay düşmesi için profilin üstü 

konik bir formdadır. Profil alt kısmının dar 

tasarımı sayesinde ızgaraları kaldırmadan 

bile biriken kirler vakumla temizlenebil-

mektedir. Böylece fazla zaman ve işçilik 

maliyet tasarrufu sağlanmış olur.

Sırrı ayrıntılarda
gizlidir!
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Malzeme 
Fırça gövdeleri sert koekstrüde 

PVC’denyapılmıştır. Soğuk hava donanımlı 

depolara veya aşırı soğuk ortamlara 

uygulandığında rahatça kullanılabilir.  

PVC fırçaların üst düzeyi sürüş anında 

oluşan sesleri minimuma düşürür.

Fırça şerit 
Fırça şeritleri 15mm kadar gergin halde 

ızgaranın üst kısmına doğru çıkmaktadır. 

Araçlar üzerinden geçerken otomatik 

olarak titreşim oluşturur. Oluşan titreşim 

sayesinde paslanmaz çelik tepsilerin 

içine (Kir Yakalama Tepsileri) kirler düşer. 

Fırçalar özellikle ağır yük altında korunma 

amacıyla ızgaraların altına doğru iner.
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b
ProfilGate® b65 smooth
ProfilGate® b55 smooth

ProfilGate® b65 smooth ProfilGate® b55 smooth

ê YENİ: Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê  Geniş lastikler ve tekerlere uygundur

ê  Ağır aks yükleri için tasarlanmış

ê  20mm kir toplama derinliği 

ê  Günde >100 geçişleri için

ê YENİ: Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê  Geniş lastikler ve tekerlere uygundur

ê  Ağır aks yükleri için tasarlanmış

ê  10mm kir toplama derinliği 

ê  Günde <100 geçişleri için

Dışarıdan malzeme taşıma Dışarıdan forklift

ProfilGate® b serisi galvanize ağır 
yük ızgaraları.  

Derin kir toplama hacmi ile 8.5mm 

genişliğine kadar ızgara ve fırça 

şeritler arasındaki tepsideki boşluk 

boyutları açık hava alanlarından 

kapalı alanlara girişlerde geçiş 

yapan araçlar için kullanılır.

Tekerler ve lastikler için zorlu 

koşullar altında güvenilir temizlik 

sağlamaktadır.

Tipik uygulamalar:

ê  Dış alan girişleri

ê  Uzun taşıma araçları

ê  Kamyon

Ağır yük hareketlerinde
günlük operasyonlarda.
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st
ProfilGate® st55
ProfilGate® st65

ProfilGate® st65 ProfilGate® st55

ProfilGate® st serisi ufak/dar  
tekerlere tasarlanmıştır.

Dar aralıklı ızgara petekleri ufak 

tekerlerin ızgara üzerindeki geçişle-

rinde rahat hareket etmesini sağlar, 

transpalet, ufak çekiciler ve FTS için 

uygun çözümdür.

Izgara ve fırça şeritler arasındaki 

5mm boşluklar iç alanlarda örneğin 

depo ile temiz alan aralıklarında ideal 

temizliğin olmasını sağlar.

Tipik uygulamalar:

ê Temiz alan girişleri

ê Yükleme rampa entegreli

ê Yük asansörlerinde entegreli

ê Atölye girişlerinde

ê  Dar/küçük tekerlere uygundur

ê  Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê  20mm kir toplama derinliği

ê  Günde > 200 geçişler için

ê  Dar/küçük tekerlere uygundur

ê  Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê  10mm kir toplama derinliği

ê  Günde < 200 geçişler için

b ve st serisi karşılaştırılmasıYükleme rampa entegreli

YENI YENI

Küçük ve sert tekerler
için özel. 
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i
ProfilGate® i55
ProfilGate® i45

i

ProfilGate® i55 ProfilGate® i45

ê  Geniş/büyük tekerlere uygundur

ê  Ağır yükler için tasarlanmış

ê  Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê  10mm kir toplama derinliği

ê  Günde < 100 geçişler için

ê  Geniş/büyük tekerlere uygundur

ê  Ağır yükler için tasarlanmış

ê  Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê  Günde <20 geçişler için

Dondurulmuş depo girişleri Malzeme girişi

ProfilGate® i serisi komple  
paslanmaz çelik uygulamasıdır.

Bu modeller ilaç, kimya ve gıda 

sektörleri için agresif temizlik ürün-

leri kullanımınlarında mükemmel 

temizlik çözümüdür. 

Izgaraların pürüzsüz yüzeyleri fork-

liftler, ufak ve el araç tekerlerinin 

sessiz hareket etmesini sağlamak-

tadır.

Dirençli  
 paslanmaz çelikten.

Tipik uygulamalar:

ê  Kapı girişleri

ê İlaç endüstrisi

ê Kimya endüstrisi

ê Gıda alanları
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ProfilGate® i45 aqua

aquai

ProfilGate® i45 aqua

ê  Geniş/büyük tekerlere ve  
ayakkabı tabanlarına uygundur

ê Ağır yükler için tasarlanmış

ê Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê  Aktif deterjan veya dezenfektan 
ile temizlik

Hijyenik bölgeye girişler Sıvı tahliyesi

ProfilGate® ı aqua serisi ıslak 
veya opsiyonel dezenfektan  
içeren tepsilerde temizlik  
gereken alanlar için kullanılır.  

Bu sistemde su ve dezenfektan 

veya deterjan karışımı tepsi kena-

rından doldurulur. Sistem sadece 

kirleri yakalamakla kalmaz, aynı 

anda ıslak temizleme ve dezenfek-

siyon işleminide yapar. 

Etkili ıslak temizlik  
      ve opsiyonel dezenfeksiyon.

Tipik uygulamalar:

ê Geçişler

ê Kilit noktalar

ê Gıda alanları
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k
ProfilGate® k55

ProfilGate® k55 YENI

ê Ufak/dar tekerlere uygundur

ê Pürüzsüz sessiz ızgara yüzeyi 

ê 10mm kir toplama derinliği

ê Günde < 200 geçişler için

Ufak tekerli el araçları Hafif ızgaralar temizlik amaçlı rahat çıkarılabilir

Hafif ve gıda güvenli
 tüm teker genişlikleri için.

ProfilGate® k serisi hafif plastik 
ızgaralar.  

Sistem sadece tekerlerin temizli-

ğini değil aynı anda araçların geçiş 

safasındaki titreşiminide önler, hafif 

ızgaralar ise tepsilerdeki kirleri 

temizlik amaçlı daha kolay çıkarı-

labilir.

Ufak tekerler bu temizlik sistemin 

üzerinden rahat geçiş yapabilir, dar 

ızgara petekleri tekerlerin rahat 

hareket etmesini sağlar.

Plastik ızgaralar antibakteriyel ve 

gıda ile temas için onaylanmıştır.

Tipik uygulamalar:

ê Ufak/dar tekerler

ê Temiz alan girişleri

ê Laboratuvar girişleri

ê Atölye girişleri

ê Hastaneler
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go
ProfilGate® b55 go
ProfilGate® b45 go

ProfilGate® b55 go ProfilGate® b45 goYENI

Personel ve ESD kontrol girişleri Zemin üstü rampalı kurum

ProfilGate® go serisi galvanize 
ızgaralardan oluşan personel 
geçitleri için tasarlamıştır.

Bu modeller özel olarak personelin 

hassas üretime geçiş alanların-

da kurulması için tasarlanmıştır. 

Personelin fırçaların üzerinden ufak 

adımlarla değil normal adımlarla 

hareket etmesiyle yeterli temizlik 

sağlanır.

Taban temizliği uygulanan alanlarda 

sistemin üzerinden zoraki yürüme 

mecburiyeti yararlıdır.

Tipik uygulamalar:

ê Şirket girişleri

ê Hassas üretim alanları

ê Personel geçişleri

ê Çıkış alanlarına

ê ESD kontrol girişleri

Personel geçitleri  
 optimum temizlik.

ê  Yüksek geçiş trafiği olan alanlarda

ê Profilli ayakkabı tabanlarına uygundur

ê Rampalı zemin üstü kurulabilir

ê Az geçiş trafiği olan alanlarda

ê Profilli ayakkabı tabanlarına uygundur

ê Rampalı zemin üstü kurulabilir
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ProfilGate® sistemi hemen hemen hiç bakım gerektirmez. Kurulduktan 
sonra, 24 saat / 7 gün sürekli çalışır. Enerji maliyetleri yoktur. 
Kurulu alan sadece belli sürelerde boşaltılmalı ve temizlenmelidir.

Yaklaşık 500.000 üzerinden geçişleri veya 8 yıl sonra fırça şeritlerin değişimi 

ile tekrar tam temizleme etkisini kazanır.

ProfilGate® ızgaralar ve tepsiler için ömür boyu garanti ve buna ek olarak 

fırçalarada en az 100.000 geçişe kadar araçların üzerinden aynı rotayı 

sürmesi durumundada kullanabilirlik garantisi veriyoruz! Izgaraların yerleri 

değiştirilmesi durumunda fırçaların ömrü 500.000 geçişe kadar yükseltilebilir.

Hızlı temizlik
Izgaraların altında toplanan kirler elektrikli 

süpürge ile yada ufak bir kürekle rahatlıkla 

alınabilir.

Rahat ızgara kaldırma
ProfilGate® kaldırıcı ile çelik tepsileri ken-

dinizi yormadan tek kişi kolayca kaldırıp 

temizleyebilirsiniz. Personel masraflarının 

aza indirilmesi ile iş güvenliği maliyetini 

azaltır, bakım çalışmaları kısadır.

Az bakım &
temizlenmesi basit!
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“ Sistem tamamen  
etkili ve bizleri  
çabuk ikna etti.”

Gustavo Porro Martinez, Teknik Proje Müdürü, ContiTech



22 www.profilgate.com

DIN
EN ISO 
13287

DIN
51130

DIN
51131

Frauenhofer test preparatları 

Kurum öncesi ve sonrası olarak temas sonucu

PSEMeXplorer ile örneklerin SEM-EDX analizleri

Kayma direnci özellikleri
ProfilGate® modelleri bitişik normlara 

göre test edilmiş ve son olarak kaymaz ve 

zeminler için uygun sınıflandırılmıştır.

Gıda güvenliği 
Yüksek kaliteli ProfilGate® Fırça liflerimiz 

dahil sıkı gereksinimleri olan Gıda ve İlaç 

idaresi (FDA) doğrultusundandır.

Sertifikalı ve etkinliği  
test edilen sistem

ProfilGate® etkinliği bilimsel olarak analiz edilmiştir!

Müşterilerimiz mükemmel ProfilGate® sistemlerimizin temizleme etkisini teyit 

etselerde bizler yinede bunun bilimsel açıdan kanıtlamak istedik. Bu amaçla 

Fraunhofer IPA Enstitüsünde mütekabil bir test kurumu tasarlanmıştır.

Testler sırasında ayakkabı tabanları, küçük tekerlekli araçların tekerleriyle 

ve forklift tekerleri ProfilGate® test kurumunda temizlenerek denendiler. Kir 

toplamayla ilgili deneyimler önce ve alan üzerinden geçtikten sonra “zemine 

temas örnekleri” ile değerlendirildiler. Testlerin değerlendirilmesi REMEDX 

üzerinde şirket RJL (model PSEMeXplorer) tarafınca uygulandı. Burada  

kalitatif hem de sayısal kir miktarları değerlendirildi. 

Bir sonraki sayfada ayrıntılı olarak bu analizin mükemmel sonuçları detayla-

rıyla görünmektedir.
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Frauenhofer IPA ayakkabı ta-
banları için resmi test sonuçları
ProfilGate® alanında sadece bir kaç adım 
ayakkabı tabanlarından %60 kadar kiri 
almak için yeterlidir.

Frauenhofer IPA küçük tekerler 
için resmi test sonuçları
Küçük tekerlekler / lastikler 3 kez çapınca 
dönmesi durumunda kirler %80’e kadar 
alınmaktadırlar.

Frauenhofer IPA forklift teker-
leri için resmi test sonuçları
Kapsamlı bir temizlik için, forklift tekerle-
rinin /lastiklerin temizlik alanında en az 3 
kez dönmesi gereklidir.
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Modellere  
genel bakış

b65
smooth st65 b55

smooth
b55
go st55 i55 k55 i45 i45

aqua
b45
go

Tepsi derinliği (mm) 65 55 45

Ekstra kir toplama derinliği (mm) +20 +20 +10 +10 +10 +10 +10 – – –

Uygunluğu  

Aracın max. azami ağırlığı (t) 40 40 30 30 30 20 2,5 10 10 20

Önerilen maksimum geçitleri

 < 100 günde

 > 100 günde ● ●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

Kayma direnci (sınıf) R12 R12 R12 R12 R12 R11 R11 R11 R11 R12

Sert tekerler için uygundur ● ● ●

Teker eni uygunluğu (mm) ≥31 ≥24 ≥31 ≥31 ≥24 ≥31 ≥20 ≥31 ≥31 ≥31

Zemin üstüne uygunluğu (rampalı) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Izgara

 Paslanmaz çelik V2A (1.4301)

 Çelik (S 235 JR)

 Plastik (PA 66 GF35)

● ● ● ● ●

●

●

● ●

●

Tepsi

 Paslanmaz çelik V2A (1.4301) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Izgara başına fırça şeritleri 10 14 10 10 14 10 14 10 10 10

Segment başına ızgaralar 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2

Modül boyutu (Segment sayısı E x U) 
Tepsi ölçüsü (E x U mm olarak) 
Izgara sayısı x Ağırlık

1 x 1 
718 x 980 
2 x 30kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 30kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 33kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 33kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 26kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 26kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 26kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 26kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 28kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 28kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 26kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 26kg

1 x 1 
732 x 1424 
4 x 14kg

1.5 x 1 
1092 x 1424 

6 x 14kg

1 x 1 
702 x 976 
2 x 21kg

 
 

1.5 x 2 
1047 x 1940 

6 x 21kg

2 x 2 
1392 x 1940 

8 x 21kg

3 x 2 
2084 x 1940 
12 x 21kg

1 x 1 
702 x 976 
2 x 22kg
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smooth
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go st55 i55 k55 i45 i45

aqua
b45
go

Tepsi derinliği (mm) 65 55 45

Ekstra kir toplama derinliği (mm) +20 +20 +10 +10 +10 +10 +10 – – –

Uygunluğu  

Aracın max. azami ağırlığı (t) 40 40 30 30 30 20 2,5 10 10 20

Önerilen maksimum geçitleri

 < 100 günde

 > 100 günde ● ●
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Kayma direnci (sınıf) R12 R12 R12 R12 R12 R11 R11 R11 R11 R12

Sert tekerler için uygundur ● ● ●

Teker eni uygunluğu (mm) ≥31 ≥24 ≥31 ≥31 ≥24 ≥31 ≥20 ≥31 ≥31 ≥31

Zemin üstüne uygunluğu (rampalı) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Izgara

 Paslanmaz çelik V2A (1.4301)

 Çelik (S 235 JR)

 Plastik (PA 66 GF35)

● ● ● ● ●

●

●

● ●

●

Tepsi

 Paslanmaz çelik V2A (1.4301) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Izgara başına fırça şeritleri 10 14 10 10 14 10 14 10 10 10

Segment başına ızgaralar 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2

Modül boyutu (Segment sayısı E x U) 
Tepsi ölçüsü (E x U mm olarak) 
Izgara sayısı x Ağırlık

1 x 1 
718 x 980 
2 x 30kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 30kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 33kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 33kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 26kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 26kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 26kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 26kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 28kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 28kg

1 x 1 
718 x 980 
2 x 26kg

1.5 x 1 
1072 x 980 
3 x 26kg

1 x 1 
732 x 1424 
4 x 14kg

1.5 x 1 
1092 x 1424 

6 x 14kg

1 x 1 
702 x 976 
2 x 21kg

 
 

1.5 x 2 
1047 x 1940 

6 x 21kg

2 x 2 
1392 x 1940 

8 x 21kg

3 x 2 
2084 x 1940 
12 x 21kg

1 x 1 
702 x 976 
2 x 22kg
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1x 2x 3x

b65 b65 b65 b65 b65

b65 b65 b65 b65 b65

b65 b65 b65 b65 b65

b65 b65 b65 b65

b65 b65 b65 b65

b65 b65 b65 b65 b65

b65 b65 b65 b65 b65

b65 b65 b65 b65 b65

Büyük tekerler için yoğun 
temizlik
ProfilGate® b65 smooth

Büyük tekerler ve iç alanlarda temizlik 

beklentisi yüksek olan alanlara tasarlan-

mıştır bir sistemdir.

ê Yoğun temizlik

ê  Zemin üstü kurulumlarda ızgaraların 

üzerinden geçiş sırasında 6 km/h’lik 

hızla sürülebilir

ê  Geniş temizlik alanı tüm araç çeşitlerini 

kapsamaktadır

Sistemler tüm çalışma alanlarında ve şirket gereksinimlerine göre özel 
olarak kullanılabilir. Büyük kamyon tekerleri yada ufak el araç tekerlerine 
– tüm tekerlek çeşitlerine uygun bir sistem varyantı kurulabilir. 

Otomotiv, endüstriyel ekipmancılar, kimya ve eczacılık ürünleri, gıda veya diğer 

sağlık kuruluşların çok farklı gereksinimleri vardır. Mükemmel kombinasyonları 

geniş model yelpazesi ve çeşitliliği ile ProfilGate® sistemlerini uygulayabilirsiniz.

Optimum temizlik alan uzunluğu hesaplaması

Etkili bir temizlik alanı uzunluğu genelde tekerlek çapın 3 katıdır. Daha etkili 

temizlik için bu uzunluğu 4 veya 5 katına çıkartabilirsiniz. (sayfa 23 değerlendir-

melere bakınız).

Tipik
uygulama örnekleri
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i55 i55

i55 i55

i55 i55

b55 b55 b55

b55 b55 b55

b55 b55 b55

R R R
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F CC

CC

S

S

S

S

S

go
b55

go
b55

F

F

go
b55

go
b55

go
b55

go
b55

Rampalı zemin üstü ufak  
teker temizliği
ProfilGate® b55 smooth Rampalı

ProfilGate® zemine gömmeli sistem şayet 

statik yada başka nedenlerden dolayı ge-

çiş alanlarına uygulanamıyorsa o zaman 

zemin üstü kurulabilir.

ê  Düz rampalar sistem üzerinden geçişleri  

tüm araçlara rahatça sağlamaktadır.

ê  çok düşük kurulum maliyetiyle kiralık 

mülklerde kullanılabilir

Gıda ya da kimyasal  
üretimlerde ufak tekerli araçlar
ProfilGate® i55

Küçük tekerlek çapları olan araçlarda 3 

segment uzunlukta genellikle yeterlidir. 

Şayet geçit genişliği dar ise 2 Segment 

enine yeterli olabilir. 

Agresif temizlik ürünleri kullanılıyorsa 

paslanmaz çelik sistemin kurulması 

mantıklıdır.

Zemin üstü rampalı ayakkabı 
taban temizliği
ProfilGate® b55 go

Sistemin kurulması düşünülen bina 

alanlarında statik vesilesiyle sorunlar 

olabiliyorsa bu durumlarda sistemin 

zemin üzerine komple rampalı olarak 

kurulması gereklidir. Bu nedenle personel 

geçişlerinde kösteklenme riski bulunma-

maktadır. 

ê çok düşük kurulum maliyeti

ê Kiralık mülklerde kullanılabilir
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Özel çözümler

Genel ProfilGate® kurumlarındada bir çok özel çözümler sunulabiliyor.

Aşağıda bazı müşterilerimizde gerçekleştirdiğimiz kurum örneklerini  

görebilirsiniz.

Ayakkabı taban yıkama siste-
mi ile kombinasyonlu  
ProfilGate® i45 aqua

ProfilGate® alanı pratikte ayakkabı taban  

yıkama sistemine ek olarak kurulabilir.

Paralel olarak ayakkabı tabanı temizlenen 

personelin beraberinde taşıdığı ufak te-

kerli araçların tekerleri sistemin üzerinde 

aktif ve dezenfekte temizlenebilir.

Atölye ve Hijyen odaları  
geçişleri 
ProfilGate® st55

Atölyeler ve bakım alanları genelde 

üretime yakın olmalıdır. Fakat biliniyorki 

bu alanlardada kesin yasak olan metal 

tozları, boya artıkları vb. kirletici maddeler 

oluşmaktadır.

ProfilGate® sistemleri bu alanlarda 

atölye araçların tekerlerini ve personelin 

ayakkabı tabanlarını güvenilir şekilde 

temizlemektedir.

Palet taşıma alanlarında  
temizlik sistemi 
ProfilGate® i55

Palet taşınan alanlarda genelde zemin-

lerdeki kirler/izler transpalet tekerleri 

tarafındanda sürekli iç ve dış alanlara 

hareketi safasında oluşmaktadır.

ProfilGate® sistemleri bu alanlardada 

sadece transpalet tekerlerini değil, palet-

lerden düşen kirleride toplamaktadır.
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Kamyon rampası entegreli 
ProfilGate® st55

ProfilGate® sistemleri kamyon yük indirme 

rampalarınada entegre edilebilir.

Kamyonlardan iç alanlara paletlerden ta-

şınan kirler genelde göz ardı edilmektedir. 

Kamyonların içlerinde yoğun yükleme ve 

boşaltma trafiğinde kirler oluşmaktadır.

ProfilGate® sistemleri rampa üzerinde tüm 

kirleri durdurur ve toplar.

Otomatik personelsiz taşıma 
sistemlerinde kurumlar 
ProfilGate® st55/st65

Sürücüsüz kullanılan taşıma sistemlerinde 

sürekli olarak aynı şeritler kullanılmakta-

dır ve bu alanlarda kirler lojistik alanlar-

dan temiz alanlara taşınmaktadırlar.

ProfilGate® st55 yada fazla trafik frekan-

sında st65 sistemleri güvenilir şekilde 

araç tekerlerini temizler. Böylelikle sürülen 

tüm şerit yüzeyleri kirlerden arınmış olur.

Yük asansörlerinde  
temizlik sistemi 
ProfilGate® st55

ProfilGate® sistemlerini doğrudan 

asansör kabinine kurmak mükemmel 

bir çözümdür. Teker temizliği iki taraftan 

gerçekleşmektedir. 

Sistem lojistik alandan asansöre girişte 

ve üretimden çıkışta araçların tekerlerin-

deki kirleri temizlemektedir.

Asansör giriş öncesi 
teker temizliği 
ProfilGate® st55/st65

Malzeme taşımacılığı temiz alanlara 

asansör girişlerinde/geçişlerinde uy-

gulanıyorsa ProfilGate® sistemlerin bu 

alanlarada kurulması tavsiye edilir.

Bu durumda malzeme taşıyan araçların 

tekerlerindeki kirler asansöre girmeden 

önce temizlenmiş olur.



30 www.profilgate.com

ProfilGate® sistemlerin optimum 
kullanımı için aksesuarlar  
mevcuttur.

Diğer aksesuarları internet sayfa-

mızda görebilirsiniz: 

www.profilgate.com

ProfilGate® Lifter
ProfilGate® kaldırıcı ile çelik tepsileri kendinizi yormadan tek kişi kolayca kaldırıp  

temizleyebilirsiniz. Personel masraflarının aza indirilmesi ile iş güvenliği maliyetini 

azaltır, bakım çalışmaları kısadır.

Uzun kaldırma kancaları
2 adet ızgara kaldırma kancaları tepsi-

lerin temizliği için üzerindeki ızgaraların 

kaldırılmasında kullanılır.

ProfilGate® DryZone
ProfilGate® dryzone atölyelerin ze-

mininde kuruluk sağlar. Özellikle sıvı 

girişi istenmeyen, kazaları önlemek ve 

iş güvenliğinin mutlak öncelikli olduğu 

yerlerde sık sık kullanılır. Böylelikle 

tüm ProfilGate® modelleri ile optimal 

kombinasyonu mümkündür.

Temizlik paneli
ProfilGate® çok az bakım isteyen bir 

sistemdir, fakat en iyi sisteminde belli 

aralıklarda temizlenmesi gereklidir. 

Bu nedenle temizliğin belli peryotlar-

da yapıldığını gösteren ve belgeleme 

açısından müşterilerimize talep üzeri 

değişebilen temizlik programlarıyla 

beraber temizlik paneli sunuyoruz.

Aksesuarlar
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Shine with a smile
HEUTE Schuhputzmaschinen

Sohlenreinigung
für den Industrieeinsatz

Sole Cleaning 
in industrial environments

HEUTE Ayakkabı temizleme 
makinaları 60 seneyi așkın 
zamandan beri bașarıyla tüm 
dünyada faaliyet göstermektedir.

HEUTE fabrikası olarak uzun 
yıllardan beri müșteriye özel 
üretilen endüstriyel temizlik 

çözümleri kullanımdadır.

Endüstriyel ayakkabı taban temizliği

Ayakkabı temizlik makinaları

HEUTE olarak diğer ürünlerimiz
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Weinsbergtalstrasse 2-4 · 42657 Solingen · Germany 
Tel.: +49(0)212-380 310 · Fax: +49(0)212-380 31 39 
info@heute-gmbh.de · info@profilgate.com 

www.heute-gmbh.de · www.profilgate.com


