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Pesumasinad Eesti hobusekasvandus
ratsaspordikeskustele ja -klubidele jt.
 
Alates 1994.aastast on UNIMAK Grupp OÜ 
tegelenud masinate, lisavarustuse ja süsteemide 
tarnimisega pesupesemisega tegelevatele 
ettevõtetele. Oleme professionaalne koostööpartner 
kõiges, mis puudutab tõeliselt professionaalsel 
tasemel pesumasinaid, dosaator
pumpasid ja maksesüsteeme. 
 
Aktiivses koostöös oma klientidega oleme 
läbi viinud hulgaliselt edukaid projekte, 
pakkudes kaasaegset, sageli koguni 
teedrajavat tehnoloogiat. See on andnud 
meile suure teadmiste- ja kogemus
pagasi, mida oma edasises tegevuses ära 
kasutada.  
 
UNIMAK Grupp tarnib IPSO brändi 
pesumasinaid, mille tootjaks on Alliance 
International. See firma on tuntud oma äärmiselt 
usaldusväärsete toodete poolest, mille juures on 
rakendatud uusimaid tehnoloogiasaavutusi ning 
erilist tähelepanu pööratakse säästlikkusele ja 
keskkonna-sõbralikkusele. Tänu tipptasemel
alal kogenud töötajaskonnale on UNIMAK Grupp’il
laialdane oskusteave pesumasinate, pesutehnika ja 
hoolduse valdkonnas. 
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IPSO seadmeid on müüdud aktiivselt ratsaspordiga 
tegelevatele ettevõtetele Taanis ja Rootsis. Rootsi 
üks kuulsamaid ratsaspordi-
Flyinge kasutab samuti IPSO seadmeid.
 

 
Osta või rendi pesumasinaid  ja 
kuivatuskappe 
 
UNIMAK Grupp’i tooted 
Lai valik pesumasinaid, trummelkuivateid, 
kuivatuskappe, kuivatusruumi seadmeid,
maksesüsteeme, automaatseid dosaator
pumpasid ja hoolduslepinguid.
 
Seadmete varaliising 

Erinevate koostööpartnerite kaudu pakum
    seadmete kasutusrendilepinguga varaliisingut.
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Tooted 
 
Pesumasinad hobusetekkide jms. pesemiseks ja 
impregneerimiseks 
IPSO valmistab spetsiaalseid jäiga raamiga 
pesumasinaid raskete hobusetekkide pesemiseks. 
Pesumasinatel on kohe olemas 
ratsavarustuse pesemiseks ja 
impregneerimiseks ehk spetsiaalse pesuainega 
vetthülgavaks muutmiseks.  
Seetõttu on need hobusetekkide, jalakaitsmete, 
sadula-tekkide, kuivatusrättide jms. pesemiseks 
ideaalsed. Regulaarne pesu taga
ratsavarustuse optimaalse hoolduse ja pika 
kasutusea, samuti hea hügieeni. Masinad 
mahutavad olenevalt suurusest üks kuni kolm suurt 
talvetekki.  
 
Kuivatustrumlid  ja -kapid või kuivatusruumide 
seadmed tekkide õrnaks kuivatamiseks
Paljusid hobusetekke ei tohi kuivatada 
kuivatutrumlis, sest neil on küljes õrnad detailid ning 
trumli mehaaniline liikumine võib tekke kahjustada.
Küll aga saab nendes kuivatada väiksemaid ja 
lihtsamaid tooteid.  
 
Alternatiiviks 
kuivatustrumlitele 
saame pakkuda 
suurema kuivatusruumi puudumisel
kuivatussüsteemidele spetsialisee
tehase PODAB kuivatuskappi, millel on olemas 
impregneerimise tugevdamiseks spetsiaalne 
kuumutamise programm. 
Kuivatustrumlile- ja kapile on vaja
ventilatsiooni suunamine õue, et ju
kuum õhk, mis tekib kuivatamisel. 
Kui on olemas võimalus kuivatustruumile, siis leiab 
meie tootevalikust ka PODABi õhukuivateid erineva 
suurusega ruumidele. Õhukuivatid töötavad 30
kraadi juures ning kondeseerib õhust tuleva 
niiskuse ja see suunatakse põrandal asuvasse 
äravoolu. Õhukuivati ei vaja õhu sissevõttu ega 
väljalaset. 
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Maksesüsteemid pesusead
Pakume soovi korral ka 
sobivad kasuta-miseks pesumasinate 
Võimalus maksta kiipkaardi, müntide või žetooni
dega.  
 
Dosaatorpumbad pesu- 
vahendi automaatseks doseerimiseks
Dosaatorpumbad või-
maldavad saavutada 
parimat pesutulemust, 
samas on see lahendus 
ka ökonoomne ja kesk-
konnasõbralik. Vältige 
üledoseerimist ja tagage 
lisaainete õige kont-
sentratsioon. Automaatsel doseerimisel lisatakse 
pesuveele alati õiges koguses pesu
impregneerimisvahendit. See võimaldab pesu
impregneerimisvahendite kulusid kokku hoida ning 
vähendab keskkonnamõju miinimum
 
 
 
 
 
 

 
• Kogumismahuti – kõrte, karvade jms. 
eemaldamiseks filtreerimise teel.
 
• Alus – tagab ergonoomiliselt sobivaima 
töökõrguse. 
 
• Pesuvõrkkott  – nii tekkide kui masina 
kaitsmiseks pesemise ja kuivatamise ajal.
 
• Pesu-, impregneerimis
dusvahendid. 
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Hobusetekk ja nahahaigused 
 
Kui hobusel on teki all palav ja nahalt eralduv loomulik niiskus ei saa aurustuda, võib see põhjustada 
nahainfektsioonide teket. Määrdunud tekk suurendab seda riski veelgi. 
 
Hobuse karvadel ja nahal leidub alati teatud määral baktereid ja seenorganisme, mis on täiesti loomulik. 
Normaaljuhul ei suuda need võõrorganismid läbi naha tungida, kuna hobuse nahal on oma lokaalne 
immuunsuskaitse. Talveperioodil, kui hobuse nahk on sagedamini niiske ja määrdunud, on lokaalset 
immuunsuskaitset kergem nõrgendada ja tagajärjeks on nahainfektsioon. Selle võivad põhjustada bakterid 
(tavajuhul stafülokokid) või organism, mille teaduslik nimetus on dermatophilus. Ka seened võivad 
nahainfektsiooni põhjustada, tihti esineb see pügaraia kujul. Pügaraig on seenhaigus, mitte parasitaarne haigus, 
kuigi ingliskeelne nimetus ringworm justkui viitaks sellele. Õnneks on sellised nahainfektsioonid antibiootikumide 
või seene-vastaste ravimitega üsna hõlpsalt ravitavad. Ometi on infektsioonid hobusele ebameeldivad. Nahk 
sügeleb ja kipitab, samuti võib infektsioon sageli ka edasi kanduda. Siis muutub see terves tallis probleemiks. 
 

Katkend  ajakirjas Ridehesten ilmunud artiklist 
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