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MÁY LÀM SẠCH BÃI BIỂN - MÁY SÀNG CÁT BÃI BIỂN
ICD BEACH CLEANER
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Hồ sơ / Profile:
Công ty CP Phát triển Công nghiệp và Đô thị Việt nam (ICD) được thành lập năm 2008, giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số: 0102632287. Chúng tôi xác định rằng ICD là một trong những doanh nghiệp chuyên về Thiết bị vệ sinh
và làm sạch môi trường. Chúng tôi tập trung sản xuất để đưa ra thị trường các dòng sản phẩm Máy làm sạch bãi biển,
máy sàng cát (Beach Cleaner) với hiệu quả cao, dễ dàng vận hành và giá thành rẻ phù hợp với thị trường Việt Nam.
Bên cạnh các loại máy khác nhau cho sự lựa chọn của bạn, chúng tôi cũng chấp nhận đơn đặt hàng tùy chỉnh. Ở đây
tất cả các máy làm sạch bãi biển được thiết kế, sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm theo tiêu chuẩn. Chúng tôi đảm bảo
khả năng làm sạch cát tối đa để lại bãi biển không còn sót lại những vật sắc hoặc nguy hiểm có thể gây nguy hiểm cho
du khách. Điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công của máy móc của chúng tôi là đã được chế tạo để chịu được các điều
kiện làm việc khắc nghiệt liên quan đến làm sạch và làm sạch cát bãi biển. Các máy làm sạch này có cấu trúc vững
chắc, khung gầm được gia cố tăng cứng. Tất cả các bộ phận chuyển động đều có chất lượng hàng đầu để đảm bảo
tuổi thọ làm việc lâu dài và ở mức độ cao nhất sẽ làm giảm khả năng hỏng hóc do sự mài mòn đáng kể liên quan đến
việc luôn tiếp xúc với cát.
Dựa trên ngân sách của khách hàng, chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy để đáp
ứng yêu cầu của bạn. Những gì chúng tôi cung cấp là chất lượng và dịch vụ tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Bất kể vị
trí nào mà khách hàng yêu cầu lắp đặt, ICD gia công, chế tạo và cung cấp giao hàng nhanh chóng tất cả các bộ phận
và máy móc. Chúng tôi biết rằng hợp tác cùng có lợi và chiến thắng là chìa khóa thành công của công việc kinh doanh
của chúng tôi và là cơ sở để những khách hàng hợp tác lâu dài.
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Sản phẩm của chúng tôi / Our products
Model BC-ICD-1000 / 1300 / 1500 / 1700
Loại máy làm sạch bãi biển kiểu này có thể hoạt động nhanh trên bãi biển với một máy kéo thường được cung cấp với động cơ
từ 50hp đến 90hp. Máy sàng trục đứng giúp máy có thể sàng lọc tất cả các loại rác thải và phao nổi. Các loại thải được thu gom
vào thùng chứa được điều khiển bởi thủy lực và sau đó có thể được đổ thẳng lên xe tải. Cuối cùng, máy có thể làm khô cát, loại
model này cực kỳ thích hợp cho bất kỳ bãi biển nào.
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Model

BC-ICD-1000

BC-ICD-1300

BC-ICD-1500

BC-ICD-1700

Diện tích bề mặt làm sạch

+2.2M2

+2.86M2

+3.3M2

+3.74M2

Bề rộng làm việc

1000mm

1300mm

1500mm

1700mm

Độ sâu làm sạch

0-110mm

0-110mm

0-120mm

0-120mm

Kích thước máy

4285*2140*1450mm

4285*2240*1470mm

4285*2340*1470mm

4465*2540*1470mm

Trọng lượng máy

1240kg

1240kg

1350kg

1550kg

Thùng chứa rác

1M3

1.2M3

1.4M3

1.8M3

Động cơ Min-Max

35-60kw

35-60kw

50-70kw

60-80kw

Hiệu suất làm sạch

9000 m2/h

11700 m2/h

13500 m2/h

15300 m2/h
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Model BC-ICD-Mini
Máy này được trang bị một lưỡi gạt có thể xới cát ở độ sâu yêu cầu với
chiều rộng 1200 mm. Cát được lưu lại trong một bộ phận lọc với một
chuyển động theo chiều thẳng đứng, để các vật còn sót lại trong giỏ đựng
trong khi cát bị rơi xuống.
Lưới sàng rung ở Model: LD-ICD-Mini này có hiệu quả loại lọc bỏ các vật
liệu như: đá nhỏ, thủy tinh và các mảnh vụn khác. Nó đi kèm với nhiều
lưới lọc vật liệu nhỏ cỡ 3mm.

Model BC-ICD-Mini
Kích thước

1200*870*1050 mm

Trọng lượng

350 Kg

Cỡ lưới sàng

≥3mm

Độ sâu làm việc

0-15cm

Hiệu suất làm việc
Đơn giá

7000 m2/h
Vui lòng liên hệ
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Model BC- ICD-Walker
Model này có thiết kế nhỏ gọn, tự hành và người đi bộ phía sau điều chỉnh làm sạch cát hiệu quả để loại bỏ các mảnh vụn từ hầu
hết bất kỳ khu vực cát nhỏ, bất kể vị trí và không gian hạn chế.
Model BC-ICD-Walker
Chiều dài

258cm

Chiều rộng

86cm

Chiều cao

107 cm

Dung tích thùng chứa

20 dm3

Trọng lượng

308kg

Tổng dung tích thùng chứa

54 dm3

Bề rộng làm việc

80 cm

Độ sâu làm việc

0-10 cm

Hệ thống lái
Công suất làm việc

Bánh răng trực tiếp-Direct gear drive
(Differential lock included)
1.400-3.200 m2/h

Độ sâu làm sạch

10 cm

Tốc độ làm việc

1.8 - 5.5 km/h

Cỡ lốp

23" x 10.5-12"

6

ICD Beach Cleaner – Hotline: 0936 052 688

ICD WASTE TECHNOLOGY

Các loại rác có thể làm sạch

Website: www.icd.com.vn

Tùy chọn thêm

Mảnh vỡ sành sứ, nhựa, mẩu gỗ, đầu
mẩu thuốc lá, rơm rác, vỏ sò, vỏ ốc,
đá nhỏ
Ghế ngồi lái có thể tháo rời

Đơn giá

Vui lòng liên hệ trực tiếp
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Máy làm sạch bãi biển, máy cào rác thô ICD-Rake
Vào đầu mùa du lịch, rất phổ biến là các bờ biển được bao phủ bởi lượng thải lớn bị trôi dạt vào bờ. Để có thể làm sạch bằng thủ
công thì đòi hỏi mất rất nhiều nhân lực và thời gian cũng như chưa thể áp dụng các máy làm sạch đã liệt kê ở trên vì rất có thể
dẫn đến nghẹt và hỏng hóc máy.
ICD-RAKE được làm bằng loại thép đặc biệt, là công cụ lý tưởng, đúng và hiệu quả để loại bỏ các mảnh vụn lớn, rác thô, giúp
xới tơi cát và chuẩn bị để dễ dàng sàng lọc bằng máy làm sạch bãi biển.

Rake 1.5: Được trang bị 12 răng cào rác: Kích thước (cm): 148x88x95.5H – kg.132.
Rake 2.0 Được trang bị 16 răng cào rác: Kích thước (cm): 200×88×98.5H – kg.192.
Khung thép mạ kẽm
Lựa chọn để điều chỉnh và / hoặc thêm nhiều răng cào rác.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Bộ phận: Máy móc và thiết bị môi trường
Hot-line: 0936 052 688 – 0981 814 588
E-mail: doanh.icd@gmail.com
VPGD: Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ICD WASTE TECHNOLOGY
Nhập khẩu - Sản xuất Máy móc & Thiết bị môi trường chuyên dùng
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