
Innowacyjne czyszczarki krat  
Stworzone dla elektrowni wodnych 
6-osiowe



Autonomiczne roboty czyszczące kraty

dla elektrowni wodnych.



Rozwiązania stworzone dla Ciebie. 

Kompaktowa czyszczarka krat jest odpowiednia dla elektrowni 
wodnych o dużych rozmiarach krat, które sięgają głęboko i 
muszą wychwytywać duże frakcje odpadów oraz ciężkie kłody.

Czyszczarka może być obsługiwana manualnie w prosty 
sposób za pomocą pilota bezprzewodowego, w trybie 
automatycznym za pomocą czujników monitorujących poziomy 
wody przed i za kratą wlotową do elektrowni, skąd sygnał o 
załączaniu oraz wyłączaniu czyszczarki jest odbierany z 
istniejącego sterownika PLC zamontowanego w budynku 
elektrowni.

Możliwa jest również praca czyszczarki wg. polecenia obsługi 
elektrowni wodnej. Obsługa wybiera odpowiednie sekcje krat, 
a maszyna wykonuje pełen cykl czyszczenia.

Chwytak hydrauliczny działa w bezpieczny i wydajny sposób, 
a jedynym naciskiem na kraty jest jego ciężar i napór 
przepływającej wody.

Metoda czyszczenia odbywa się w kierunku od góry do dołu 
kraty.

Kiedy chwytak w pozycji otwartej dotrze do dolnej części kraty 
zamknie się, a odpady zostaną przetransportowane z 
powrotem na powierzchnię i umieszczone w kontenerze. 

Chwytak wyposażony jest w listwę poliuretanową 
zapobiegającą zużyciu oraz uszkodzeniu kraty oraz rolki 
prowadzące.

Szyny transportowe czyszczarki wyposażamy w rury stalowe 
wraz z kablem grzejnym dla górnej powierzchni szyn, celem 
uniknięcia osadzania się lodu lub śniegu. 



• Teleskopowe ramię czyszczarki o napędzie hydraulicznym

• Wielozadaniowy chwytak hydrauliczny możliwością 

kopania zalegającego piasku lub mułu przed kratą wlotową

• Czyszczarka na szynach z napędem hydraulicznym

• Wieniec obrotowy do zmiany kąta obrotu czyszczarki

• Bezpośrednie wyrzucanie zebranych zanieczyszczeń do 

kontenera

• Sterowanie maszyną manualnie pilotem radiowym 

(manipulatorem)

• Panel HMI z parametrami pracy maszyny

• Lampa LED doświetlająca obszar roboczy

• Kamera podglądu montowana na ramieniu czyszczarki nad 

wodą

• Wyłączniki krańcowe dla położeń skrajnych

• Czujniki położenia (enkodery) dla wszystkich osi.

• Sygnalizator świetlno-akustyczny

• Podgrzewane torowisko dla pracy poniżej temp. 0º

• Najwyższej jakości prowadnik kablowy igus®.

• Silnik trójfazowy napędzający jednostkę hydrauliczną o 

mocy 7 kW 

• Softstart dla łagodnego rozruchu silnika agregatu 

hydraulicznego


Najważniejsze cechy robota czyszczącego 



Tryb ręczny lokalny za pomocą radiowego pilota

Tryb ten umożliwia wykonywanie poszczególnych procesów pracy 
czyszczarki.
Maszyna wyposażona w siłowniki hydrauliczne oraz silniki hydrauliczne 
pozwala na wykonywanie następujących procesów:
• Przejazd platformy po torowisku w lewo lub prawo
• Obrót kolumny 0  - +180
• Wychył ramienia: góra - dół (0d 90 st do kąta pochylenia krat tj. 15 st)
• Wysuw ramienia teleskopowego (Od górnej krawędzi krat do dna 

kanału wlotowego). Zaprogramowane dwie głębokości, osobne dla 
lewej komory wlotowej oraz prawej komory wlotowej)

• Otwieranie - zamykanie chwytaka
• Podnoszenie - opuszczanie chwytaka (pełne opróżnianie chwytaka ze 

skratek nad kontenerem)

Trzy tryby pracy robota 

- autonomiczny
- pół-automatyczny (Ty decydujesz, robot wykonuje)
- ręczny lokalny (za pomocą manipulatora)

Robot podłączony do internetu 

Niezależnie gdzie przebywasz, masz wszystko pod pełną 
kontrolą.
Bezpieczny zdalny dostęp do parametrów robota czyszczącego.



Bezobsługowe wyrzucanie skratek do kontenera 

To jedna z największych zalety inteligentnego robota czyszczącego.

Nie musisz się martwić o zanieczyszczenia zebrane z krat - trafią wprost do kontenera. 


Sposób wyrzucania zanieczyszczeń zaprogramowano tak, by kontener był zapełniony po brzegi. 


Niezależnie od miejsca posadowienia kontenera, robot zawsze do niego dotrze.



Niezawodna praca czyszczarki nawet przy największych przepływach 

Sposób czyszczenia krat zapewnia niezachwianą pracę maszyny. Nasze czyszczarki pracują przy 
pełnym poborze wody przepływającej przez turbiny. Chwytak został specjalnie dostosowany do 

zbierania skratek przy najbardziej wymagających warunkach. Liście, gałęzie, konary… nie 
stanowią problemu dla naszych maszyn.


Chwytak z funkcją kopania 

Chwytak o napędzie hydraulicznym, zaprojektowano w sposób umożliwiający wydobywanie z 
dnia kanału zalegającego piasku, mułu, gałęzi oraz takich frakcji, których nie sposób wydobyć w 

przypadku zwykłych lemieszy prostych. 






Gotowe do pracy 24/7

Wyposażamy elektrownie wodne w roboty czyszczące kraty 
wlotowe. 
Rozmiar oraz charakterystyka krat nie stanowi przeszkody.
Nasze maszyny dostosowujemy do najbardziej wymagających 
aplikacji. 

Gama naszych rozwiązań zwiększa produktywność 
turbozespołów i ograniczaj koszty ich eksploatacji.

Robot czyszczący to rewolucyjny produkt dostosowany do pracy 
w najtrudniejszych warunkach.
Odporny na wysokie wody powodziowe. 

Dostosowany do ograniczonych przestrzeni.

Zawsze gotowy do pracy.
Konfiguracja maszyny zawsze zależy od uwarunkowań 
technicznych obiektu.
Dodatkowe wyposażenie robotów pozwala na pracę od -25 st. C. 

Niezależnie od pory roku, dnia i nocy, maszyna zapewnia czyste 
kraty.

Dzięki robotowi czyszczącemu wykonasz ambitne zadania 
szybciej, sprawniej i lepiej, to idealne połączenie mocy i 
stabilności, zapewniające większą wydajność nawet w 
najtrudniejszych warunkach.



Torowisko dla platformy jezdnej 

Solidnie zakotwione do posadzki pozwala na bezawaryjną pracę przy 
największych obciążeniach. 


W warunkach zimowych, wszystkie nasze torowiska podgrzewane są poprzez 
zainstalowane w górnej części toru kable grzejne. 


Doprowadzenie zasilania do maszyny oraz komunikacja z urządzeniami 
peryferyjnymi odbywa się za pomocą kabli zainstalowanych w światowej klasy 

prowadniku kablowym firmy igus®. 



Lampa robocza LED 

Wszystkie maszyny fabrycznie wyposażamy w lampy robocze LED. 

Prawidłowe usytuowanie oraz moc lampy LED zapewniają najlepsze warunki do pracy w trybie 

nocnym. 

Zautomatyzowana lampa włącza się w momencie, kiedy maszyna zaczyna pracę a gaśnie po 

zakończonym cyklu pracy. 




Nasze roboty obsługują jedne z najwiekszych elektrowni 
wodnych w Polsce 

Długość torowiska nie stanowi żadnego ograniczenia. 

Teleskopowe ramię wraz z chwytakiem sięga nawet do 10 mb głębokości.






Zeskanuj aparatem. 
Zobacz robota w akcji 

Oglądaj teraz

Hydro Energy s.c. 
Michał Twardziszewski 

Tomasz Twardziszewski

https://www.youtube.com/watch?v=T5L6rjxk9qg
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