
FILTRID, VENTILAATORID, SILOD, 
ASPIRATSIOONITORUSTIKUD 

Hekoteki poolt valmistatavad seadmed on projekteeritud puidutöötluses tekkiva  
saepuru ja tolmu kokku kogumiseks, õhupuhastamiseks ja puhta õhu tootmishalli 
tagasi suunamiseks.

Tagame sellega tootmishalli küttekulude optimeerimise ning töötajatele puhtama töökesk-
konna.

Tüüpmoodulitest koostatud filtrid õhukogus-
tele 10 000 … 120 000 m³/h võimaldavad 
kas osalist või täielikku sooja õhu tsehhi ta-
gasipuhet.

Kasutatavad puruventilaatorid on dünaami-
liselt balansseeritud, efektiivsed ja püsivad 
hästi puhtad.

Ventilaatorite tootlikkused on vahemikus  
3 000 … 25 000 m³/h, kasulikul rõhul 2 000 
kuni 4 000 Pa.

Torustike, hargnemiste ja üleminekute pro-
jekteerimisel ning valmistamisel on eriline 
tähtsus võimalikult väikestel rõhukadudel - 
süsteemid transpordivad suuri purukoguseid 
väikese õhu- ja energiakuluga.

Kasutatavad pannalkinnitused võimaldavad 
torustike kiiret paigaldust ja hooldust.

     ÜLDANDMEID:

• Koostatud tüüpmoodulitest, võimalda-
des hilisemaid filtrite laiendusi

• Standardsed filtrikotid ø 217 mm, pikku-
sega 2350 mm, kottide alaosa kiirkinni-
tus vedrurõngaga

•    Puhastamine regeneratsiooniventilaato- 
ritega — mitu korda tõhusam kui rapu-
tamine

•   Tagasipuhkel tulekaitseluugid ja suve/
talve klapid

• Sissepuhkel rõhuga avanevad klapid
• Mnemoskeemiga elektrikilp, puhastuse 

protsessorjuhtimine
• Puhastatud puru kokku kogumiseks, kas 

konteinerid, kogumissilod või muud la-
hendused

• Vastavalt kliendi soovile standard- 
moodulitest silod mahutavusega 130 ... 
200 m³

• “Kinnise kontuuriga” lahendused eriti tol 
   mutundlikes piirkondades kasutamiseks

PUIDUJÄÄTMETE 
KÄSITLUS



FILTRID, VENTILAATORID, SILOD, 
ASPIRATSIOONITORUSTIKUD 

Eestis: 
Brenstol, Tre Timber – erinevad filtrid, 
kokku 125 000 m³/h 

Lasita Maja – 112 000 m³/h 

Ha Serv – erinevad filtrid, kokku 135 000 m³/h

Jumek (Puka ja Kääpa) –  
erinevad filtrid, kokku 110 000 m³/h

Osula Graanul – erinevad filtrid, kokku  
105 000 m³/h 

Scan-Holz Helme AS – 55 000 m³/h 

Stora Enso Imavere Saeveski –  
erinevad filtrid, kokku 175 000 m³/h

Stora Enso Näpi Saeveski – erinevad filtrid, 
kokku 120 000 m³/h

Trives – erinevad filtrid, kokku 128 000 m³/h

Viljandi Aken ja Uks – erinevad filtrid, kokku 
237 000 m³/h

 
+  paljud teised firmad Eestimaa erinevates 
maakondades

Leedus: 
Baldai jums – erinevad filtrid, kokku  
220 000 m³/h 

Jures medis (Kazlu Ruda) – 110 000 m³/h

Nilma (Kaunas) – 40 000 m³/h

Zeimiu baldai (Jonava) – 75 000 m³/h 

 
Venemaal: 
DOK Enisei (Krasnojarsk) – erinevad filtrid, 
kokku 125 000 m³/h

LDK Igirma (Igirma, Irkutski oblast) – erinevad 
filtrid, kokku 190 000 m³/h

LDK 2 Võtegra (Vologda oblast) – erinevad 
filtrid, kokku 70 000 m³/h

Lesozavod 25 (Arhangelsk) – erinevad filtrid, 
kokku 80 000 m³/h 

Metsä Svir (Leningradi oblast) – erinevad 
filtrid, kokku 95 000 m³/h

Novojeniseiski LHK (Krasnojarski krai) – 
erinevad filtrid, kokku 40 000 m³/h

Stora Enso Impilahti Saeveski (Karjala) – 
erinevad filtrid, kokku 70 000 m³/h

NÄITEID HEKOTEKI POOLT TARNITUD PNEUMOTRANSPORDISEADMETEST

KOOSTÖÖS ON EDU VÕTI!

WWW.HEKOTEK.COM

MEIE EESMÄRK – MEIE KLIENTIDE EDUKUS 

Hekoteki tehnilised lahendused kindlustavad maksimaalselt efektiivse 
tooraine kasutamise. Me näeme parimate tulemuste saavutamise 
garantiina tihedat ja konstruktiivset koostööd nii meie klientide kui 
allhankijatega. 

Hekotek AS

Põrguvälja tee 9
Jüri, Rae vald
75306 Harjumaa

Tel:  +372 605 1450 
 hekotek@hekotek.ee

Kokku töötab igapäevaselt meie  
klientide juures ligikaudu 130 erinevat
retsirkulatsioonifiltrit.

Keskmine filtri tootlikus – 40 000 m³/h




