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we work for:

Tranvia di Firenze
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Zabýváme se návrhem, výrobou

a instalací zařízení na klíč včetně

vybavení a doplňků pro různé

oblasti průmyslu. Nabízíme 

bezpečné, výkonné, osvědčené 

a spolehlivé produkty.

 

Naše zařízení se vyznačují 

bezpečností, technickou vyzrálostí

a vysokou výkonností.

Klademe důraz na trvalý rozvoj

vztahů se zákazníkem.

Pro odvětví železniční dopravy divize BERTOLOTTI nabízí

následující zařízení:

• zvedáky

• pískovací jednotky (pevné i mobilní)

• systémy pro vyvazování náprav a podvozků

• točny pro podvozky (od 6 do 25 t)

• plošiny pro zdvihání podvozků

• pracoviště pro kontrolu podvozků

• podúrovňové zvedáky

• točny a přesuvny pro vozidla

• plošiny pro výstup na střechu (pevné i mobilní)

• dočasné podvozky a speciální vozíky

• kompletní dodávky různého strojního vybavení

• dodávky na klíč podle požadavků zákazníka

Zaměření a produktové portfolio

PROJEKCE

OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ
PROCESY

KONTROLNÍ 
PŘÍSTROJE

VÝROBNÍ
PROSTORY

Catia v5 r19-20 / Autocad Mechanical 2011 / Autodesk Inventor 2011 / E-plan / Aige-
xao / modest / xfinest

horizontální fréza Mecof "mecmill" 5-osá (z 3000 – y 1500 – x 12000)
Vertikální obráběcí stanice Mori Seiki "sv400"  (z 450 – y 600 – x 600)
Soustruh Mori Seiki "CNC nl2500y/700" (356 – y 70 – x 700)
Soustruh CMT "ch800/3000/n" (510 - x 3a000)
Vyvrtávačka Ceruti "Cermatic" – 4osá (z 2000 – y 1700 – x 2000)

Svařování: karbonová ocel / aluminum. Otryskání: ocelová drť (5 m x 17 m, h = 4 m).
Nástřik nátěrových hmot (5 m x 17 m, h = 4 m)

Laserové měřidlo Leica AT 901, 3D analyzér / interferometrické měřidlo absolutních rozměrů
Laserové měřidlo Leica AT 401 / Dea Johanson Safir 158 (1500 x 1000 x 800 mm

Výrobní dílna: 1600 m2 / obrábění s klimatizací: 800 m2 / montáž s klimatizací: 
700 m2 / montáž bez klimatizace: 1000 m2 / kontrolní
prostor s klimatizací: 30 m2 / celkem krytá plocha 7000 m2

Dostupné vybavení

MOBILNÍ PLNICÍ JEDNOTKA POD ZÁSOBNÍKEM

ETIHAD RAIL - Pískovací systém s 24 zásobníky a 40 pistolemi

ALSTOM TRANSPORT - Pískovací systém (V. Británie)



Návrh zařízení pro doplňování písku do trakčních

vozidel je vždy úkol pro zkušeného výrobce.

Naše zařízení pro doplňování písku splňují nejvyšší

požadavky na kvalitu. Naším cílem je FLEXIBILNÍ 

splnění všech požadavků zákazníka během fáze 

návrhu a současně zajištění BEZPEČNOSTI a 

SPOLEHLIVOSTI pro každý produkt.

Konstrukce každého našeho zařízení splňuje

nejpřísnější požadavky bezpečnostních norem,

především nových harmonizovaných směrnic 

pro strojírenství č. 2006/42/CE. Dále věnujeme

mimořádnou pozornost omezení emisí prachu

do ovzduší a snižování prašnosti na pracovišti

s cílem zachovat zdravé pracovní prostředí.

Zákazník se může rozhodnout pro standardní 

konfiguraci zařízení nebo požadovat specifické

uspořádání, které vyhovuje jeho potrřebám.

V takovém případě pracovníci BERTOLOTTI

v přímé spolupráci se zákazníkem navrhnou nejlepší

technické řešení podle uspořádání depa, frekvence

přístavby vozidel, dostupného prostoru, cyklů plnění,

typů vozidel a charakteru investice. 

Návrh pískovacího zařízení se provádí pomocí

systému 3D CAD. Modelování ve 3D umožňuje 

včas provádět kontrolu správného propojení 

navrhovaného zařízení s okolní infrastrukturou, 

optimalizovat potřebná rozhraní a předcházet 

případným problémům ve fázi instalace.

Řízení projektu splňuje nejpřísnější mezinárodní

normy a smluvní standardy.

Současně však nabízí nezbytnou flexibilitu

a charakteristický proaktivní přístup.

Spolupráce s klienty i se spolupracujícími firmami

je vždy na vysoké profesionální úrovni.

 

Mobilní zařízení pro doplňování písku

Nezávislé mobilní jednotky jsou vybavené zásobníky

písku o objemu 200, 350 nebo 500 litrů (s možností

manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku), 

instalovanými v rámu nebo na elektrickém vozidle,

včetně kompresoru, prachového filtru a řídicí jednotky, 
v mnoha variantách provedení.

Díky vysokotlakému dopravnímu dmychadlu 

lze použít pistoli s flexibilní hadicí o délce

až 15 m a plnicí výšce až 4 m.

Zařízení pro doplňování písku

Hlavní komponenty při
pevné instalaci

K hlavním částem pevně instalovaných 

zařízení patří silo na písek, dopravní 

jednotka a lokální sila s 1 nebo se 2 

plnicími pistolemi. Zařízení je plně 
automatické, vybavené kompresorem

a centrálním prachovým filtrem.

Dopravní potrubí může být podle požadavku

zákazníka vyrobeno z běžné nebo 

nerezové oceli AISI 304, umístěné pod 

střechou či venku, v jámě nebo nad zemí.

Mobilní jednotku lze dodávat s přídavným modulem pro doplňování kapaliny pro 
ostřikování oken.
Mobilní jednotkamá plastovou nádrž o objemu 30 litr se speciálním čerpadlem s možností 
připojení dvou pistolí (jedné s počítadlem litrů a druhé s automatickým vypínáním).

Plnění kapalinou pro ostřikování oken

Toto zařízení slouží jen pro nouzové případy. Přepravuje se na ručně tlačeném kolejnicovém 
podvozku. Mobilní nádrž má objem 40 litrů. Hmotnost zařízení je 60 kg (prázdné) resp. 130 kg
(plné), ovšem velkoprůměrová kola umožňují jeho snadný pohyb.
Obsluha natlakuje mobilní zařízení pomocí flexibilního potrubí a poté je lze používat.

Zařízení pro nouzové doplňování písku

Hlavní ovládací panel se obvykle nachází v technické místnosti.
Přehledné uživatelské rozhraní s barevnou dotykovou obrazovkou poskytuje přehled
o nastavení všech parametrů, o výkonu, chybách a diagnostice.

Chytré rozhraní

ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ PÍSKU (AUBAGNE, FRANCiE) MOBILNÍ JEDNOTKA PRO DOPLŇOVÁNÍ KAPALINY PRO MYTÍ OKEN

ALSTOM TRANSPORT - zařízení pro doplňování písku pro vysokorychlostní soupravy - Itálie

DETAIL: PLNICÍ PISTOLE NAVRŽENÁ PRO ALSTOM CITADIS DETAIL: KOMPLETNÍ TECHNICCKÁ MÍSTNOST        DETAIL: CENTRÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKA DETAIL: 90 LT LOKÁLNÍ ZÁSOBNÍK - STANDARD PED DETAIL: HLAVNÍ HNACÍ VENTILÁTOR POD SILEM

V případě potřeby může být každý lokální zásobník písku vybavený svou vlastní
filtrační jednotkou. V takovém případě je prach, unikající z pistolí, zachycovaný v této
lokální filtrační jednotce. Toto řešení se doporučuje v případec, kdy jsou lokální zásobníky 
umístěné daleko od technické místnosti, ve které se obvykle nachází centrální filtrační jednotka,
napojená na sběrné prachové potrubí.
Pro venkovní instalace je na vyžádání k dispozici ocelová skříň.

Lokální filtrační jednotka

DETAIL: PÍSKOVACÍ SYSTÉM
S NADÚROVŇOVÝM PŘÍVODNÍM POTRUBÍM

DETAIL: PÍSKOVACÍ SYSTÉM
INSTALOVANÝ V PROHLÍŽECÍ JÁMĚ


