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PASTRIM I THELLË PA UJË

steam master series

Këto makina janë përdoruesit më të
mëdhej industrial me kapacitete të
ndryshme nga 10kw deri në 30kw.
Përveç avullit, këto makina kan
edhe aftësi thithëse të cilat janë të
përdorshme në gjitha llojet e
pastrimit. 

   

prodhuesit e kozmetikës, prodhuesit e produkteve
të bukurisë, prodhuesit e produkteve të higjienës,
prodhuesit e produkteve për pastrim të trupit,
prodhuesit e sapunëve dhe shamponëve

Përdorimi i shamponëve dhe detergjenteve shpesh
mund të bëjnë dyshemenë dhe ambientin e punës
të rrëshqitshëm. Përdorimi i makinerive të ndryshme
gjatë procesit të punës në punëtori dhe fabrika të
sektorëve të ndryshëm industrial krijon mbetje të
cilat shkaktojnë probleme serioze të sigurisë dhe
higjienës. Për të evituar rrezikun e sigurisë dhe
higjienës  jo adekuate, GreenSteam ofron shërbimin
revolucionare të pastrimit, me teknologjinë më moderne të
kohës e cila realizon pastrimin përmes presionit të lartë të avullit. 
Krahas mënyrës tradicionale të pastrimit, e cila bën pastrim sipërfaqësor, forca e
koncentruar e avullit vepron me precizitet të lartë duke arritur edhe hapësirat më
të vogla që vështir mund të shihen me sy. Për më tepër, pastrimi përmes avullit,
në mungesë të ujit pastron shpejt dhe sigurt, duke përfshi edhe pllakat elektrike.

shembuj të aplikimit

• pastrimi i linjave të prodhimit
dhe linjave për mbushje të shisheve
• largimi i mbetjeve nga shiritat dhe
gomat shiritore
• eliminimi i mbetjeve të krijuara gjatë
procesimit
• dezinfektimi i laboratorëve
• pastrimi i paisjeve tjera në prodhim
dhe procesim

mënjanimin e
korrozioneve pastrim të pllakave vendkalimet pastrim të mikserëve pastrim të makinerive 

KOZMETIKË



ELIMINIM I MBETJEVE TOKSIKE 

INDUSTRI

Krijimi i mbetjeve dhe ndyrësirave industriale gjatë proceseve prodhuese është
i vazhdueshëm dhe shumë i dëmshëm. Pastrimi tradicional përveç që

nuk arrin të pastroj këto ambiente, shpesh here mund edhe të
përkeqësoj gjendjen. Pastrimi dhe eliminimi i mbetjeve industriale

përmes përdorimit të kimikaleve dhe shtypjes së ujit mund të
rezultojë me probleme serioze, duke rrit nivelin e lëndëve

helmuese në ambientin e punës. Përdormi i avullit për
pastrimin e veglave të punës, makinerive dhe hapësirave
 punuese ka impakt të jashtëzakonshëm në eliminimin e

yndyrave dhe mbetjeve industrial. Mbetjet dhe
ndyrësirat e larguara i bashkohen pikave

mikroskopike të avullit të cilat bien në tokë nga
efekti i gravitetit. Përveç pastrimit mikroskopik,

metoda e pastrimit me përdorim të avullit është
ekonomikisht më e favorshme dhe me impakt të pa

krahasueshëm në ambient.

punishtet mekanike dhe elektromekanike, ambientet industriale në përgjithsi,
laboratoret elektronike

shembuj të aplikimit

• largimi i mbetjeve yndyrore
• pastrimi i motorëve dhe mbështjellësve të tyre
• dezinfektimi i filtrave dhe reshetkave ventiluese
• pastrimi i pllakave elektrike
• largimi i mbetjeve dhe shëndritja e hapsirave 
• pastrimin e pjesëve mekanike, bandashëve , filterave 
dhe reshetkave
• pastrimi i dyshemeve
• pastrimi i kondicionerve të ajrit
• pastrimi i sistemeve të transmisionit dhe rezervarit të 
vajit
• largimi i vajrave dhe pastrimi nga strukturat e forta 
(korrodimet)

zinxhirët - para zinxhirët - pas pastrimi i dyshemesë blloku i motorit - para motori elektrik - para motori elektrik - pas blloku i motorit - pas



TRANSPORTI

EFIKAS KUNDËR PARAZITËVE

garazhdat, portet, fermat, pastrimin e anijeve, airoplanëve, trenave dhe
autobusëve, pastrimin e transportuesve të ushqimeve të peshkut dhe
kafshëve.

Industria e pastrimit të mjeteve të transportit daton që nga fillimi i
shekullit të kaluar. Me gjithë historikun e gjatë të industrisë së
pastrimit të mjeteve transportuese, mënyra e pastrimit nuk ka
shënuar ndryshim të madh. Pastrimi përmes shtypjes së ujit
dhe përdorimit të kimikaleve është mënyre që praktikohet
edhe sot. Megjithatë bazuar në eksperiencën e vendeve të
zhvilluara, pastrimi përmes shtypjes së ujit është metodë e
cila është duke gjetur çdo ditë e më pak zbatim.
Në ditët e sotme, në saje të teknologjisë revolucionare
të pastrimit përmes shtypjes së lartë të avullit, pastrimi
i mjeteve të transportit është bërë jashtëzakonisht më
efikas. Pastrimi përmes avullit është mënyra e vetme
që mundëson dezinfektimin dhe largimin e tërësishëm
të njollave nga interieri i veturave, trenave, aeroplanëve dhe
mjeteve tjera. Për më tepër, përdorimi i avullit në temperaturë të lartë bënë
eliminimin e të gjitha bakterieve dhe mikro-organizmave të pranishme. Gjithashtu, largimin e aromave të pakëndshme duke e lënë
sipërfaqet e thara të gatshme për tu përdor menjëherë. Gama e gjerë e makinerive së bashku me pasijet përcjellëse mundëson
depërtimin dhe pastrimin e çdo hapësire, në mënyrë të shpejt dhe efikase. 

shembuj të aplikimit

• largimin e aromave të pakëndshme
• ulëse të terura brenda pak minutave
• vend pastrimet që janë vështir për tu arrit
• pastrimin e sistemeve të transmisionit dhe bocave të 
vait
• pastrimin e dritareve duke mos e lënë asnjë shenjë

pastrimi i podiumit pjesët mekanike pastrimi i tapicierit 

pastrimi i pragjeve
para dhe pas 

steam master

Në vitet e fundit ka patur disa raste serioze të infektimeve nga parazit të 
ndryshëm gjatë ushëtimeve me mjete transportuese publike. Paisjet nga 
GreenSteam janë të dedikura të përdorin teknologjinë e avullit për të luftuar 
problemin e parazitëve dhe eliminimin e tyre gjer sa pastrohen karriget në 
mënyrën më të mirë të mundshme.

Morrat

Pleshtat

Rriqërat 



easy steam vacuum
Produkt i leht dhe i përshtatshëm për përdorim
profesional. Duke ju falëmderuar shumë
llojshmërisë së funksioneve, kjo paisje është
ideale për vendet që kërkojn nga kjo form e
shërbimeve.

avull i sigurt për ngjyren e veturave
Avulli është teknologji e sigurt dhe leht e
aplikueshme që nuk dëmton ngjyrën e veturave
nëse përdoret mirë. Ngjyrat e veturave janë
rezistent të mëdhenjë të kushteve klimatike që
përballon ftohtësi dhe nxehtësi të larta.
Temperatura e avullit që përdoret në pastrimin e
veturës nvaret nga distanca mes liruesit të avullit 
dhe sipërfaqës për pastrim.

vetëm dy litra ujë për të pastruar veturën

AUTOLARJE

FUQIA E AVULLIT TË GJELBËR

  

 

Autolarjet, autosallone, pompa të derivateve, kompani të autobusëve, auto 
qiradhënie, me kanikë dhe mirëmbajtës së veturave

 

pastrimi i gomavepastrimi i tapicierit pastrimi i motorit interieri i veturave  

litra  30  60  90  120

Pastrimi nga GreenSteam

30

2

80

120

Pastrimi vetanak me ujë-pajisjet më e avansuar

Pastrimi automatic

Pastrimi
tradicional

Sasia e ujit të shpenzuar për larje të veturës

178°  100° Ctemperatura

distanca
gypit 0 10 cm  

shembuj të aplikimit:

• pastrimi i tabelave, dritareve,
mbulesave dhe tepihave
• pastrimi dhe dezinfektimi në të
njejtën kohë pa kimikale
• dezinfektimi i  interierit të
veturave duke i eliminu të gjitha
mikrobet dhe bakteriet
• mbulojat dhe tepihat janë të
gatshme për përdorim brenda disa
sekondave
• pastrim i lehtë i zgavrave dhe
pjesëve që me vështirësi arrihen
• pastrimi i motorrit dhe ulseve
• polirim për shkëlqim i veturës
• pastrim i veturës në lokacionin e
caktuar nga klienti
• nuk ka kufizime nga rregullatorët
lokal dhe qendror sa i përket
shpenzimeve të ujit

      GreenSteam në bashkëpunim me kompani liderë të pastrimitnnë
tregun Evropian, sjellë për herë të parë në Kosovë sistemin
revolucionar të pastrimit të veturave me një varg aplikimesh

të pastrimit dhe dezinfektimit. Përderisa, të gjitha autolarjet në
Kosovë përdorin mënyrat tradicionale të pastrimit me shtypje

të ujit dhe kimikale që përmbajnë komponent të dëmshëm
kimik, GreenSteam ofron shërbimin e pastrimit të

veturave me presion të lartë të avullit. Nxehtësia e
kombinuar me presion krijon zgjidhje të fuqishme

e cila largon ndyrësirat, vajrat dhe mbetjet tjera nga
veturat. Përveç largimit të ndyrësirave të dukshme,

avulli me presion të lartë ka fuqinë e largimit
të gjitha mikro- organizmave, bakterieve dhe

aromave të pakëndëshme nga veturat. Për
më tepër, përdorimi i avullit për pastrim, garanton
ruajtjen e ngjyrës së veturës dhe shkëlqimin e saj.
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