soluções para
as suas necessidades
A JMF & F.os S.A. que actua na área dos desentupimentos
domésticos e industriais, resolução e limpeza de inundações sejam
elas causadas por condições meteorológicas anormais ou por
acidentes

ou

descuidos

que

inadvertidamente

causaram

a

inundação.
A aspiração e transporte de lamas provenientes de esgotos e
fossas sépticas são outros dos serviços que prestamos. Para esse
efeito, possuímos um veículo apropriado para a prestação de
serviços de:

·

Lavagem e desobstruções de tubagens com água a alta

pressão;
·
·

Operações de limpeza – Equipas especiais de limpeza
Coordenação do serviço (limpeza, triagem, recolha,

transporte).
·

Limpeza de fossas e separadores vários por aspiração;

·

Desobstrução/ Desentupimento;

·

Aspiração;

·

Hidrolavagem;

Concepção

SERVIÇO 24 HORAS

RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS
São gerados na indústria diversos tipos de resíduos, sobre
os quais os produtores devem proceder a uma correcta
gestão, fazendo a triagem e permitindo assim o correcto
encaminhamento com base numa gestão mais adequada,
com vantagens ecológicas e económicas.

Concepção
A cuba é cilíndrica, fabricada em chapa S275, com contra balanços
interiores, inteiramente galvanizada (interior e exterior).
As válvulas de carga e descarga são equipadas com sistema de
acoplamento rápido para conectar um tubo pesca ou espalhadores,
podendo também ligar uma mangueira para rega ou lavagem a baixa
pressão. A cuba é fixa a um chassis, chassis esse que ira ser fixado
no camião.
Sistema de Enchimento e Esvaziamento

ATENDIMENTO
24 HORAS

A cisterna enche e esvazia através do vácuo ou pressão
produzida por uma bomba de palhetas (o liquido nunca
passa pela bomba).
A cisterna é equipada com válvulas de segurança tanto no
enchimento como no esvaziamento Todo o sistema de
vácuo e pressão está protegido por dois sifões de elevada
eficiência. A saída e a entrada dos gases no compressor
faz-se através de um silenciador evitando o ruído, a
entrada de poeiras e sujar o pavimento. Muito importante
quando se trabalha em zonas habitacionais – ruído e
limpeza.

Mangueiras
A cisterna esta equipada com 2
lances de mangueira de 5” com
acoplamentos rápidos tendo um
deles na sua extremidade um
ponta de tubo rijo para mais fácil
enchimento.

TELEFONE
252 920 200
FAX
252 920 201

Extras
_ Comandos de accionamento eléctrico no interior
do camião.
_ Caixas de ferramentas.
_ Bombas de alta pressão para lavagem.
_ Bombas de alta pressão para o desentupimento
de saneamentos.
_ Tanques divididos em varias secções.
_ Braços pesca superiores.

TELEMOVEL
964 768 764
E-MAIL
geral.jmf@mail.telepac.pt

