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Extrémně dlouhá životnost
díky speciálnímu uložení šroubu

V1 2009

POPIS

VLASTNOSTI

značně variabilní konstukce

vyrobeno z nerezavějící oceli

značná odolnost proti mechanickému 
vydírání uložení šroubu

Šroubový dopravník dopravuje 
materiál od násypky k výsypce pomocí 
šroubu, který se otáčí kolem své osy.

Šroub je uložen ve speciálním 
plastovém loži, které je navíc profilováno 
a tvarováno k snadnému pohybu 
materiálu vpřed a k odvodnění po celé 
délce dopravníku.

Dopravník vyniká značnou variabilitou 
konstrukce. Lze jej umístit a přizpůsobit k 
různým pracovním podmínkám. Na 
komunálních čistírnách odpadních je 
dopravník využíván především k dopravě 
shrabků od česlí, nebo k dopravě 
odvodněného kalu.

  1  násypka
  2  výsypka
  3  speciální lože šroubu
  4  pohon šroubu
  5  podpěra
  6  odvodnění
  7  odnímatelný kryt
  8  šroub
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Masivní provedení lisu zajišťuje
dlouhou živostnost a dokonalou funkci
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POPIS

VLASTNOSTI

variabilní konstrukce

vysoký stupeň odvodnění

vyrobeno z nerezavějící oceli

možnost praní shrabků

Šroubový lis dopravuje shrabky z 
prostoru násypky do kontejneru či 
popelnice ve vyl isovaném, příp. 
odvodněném stavu.

Materiál může být před slisováním 
důkladně proprán vodou.

Výhodná je možnost volby délky a 
počtu násypek. Výsypka lisu může být též 
provedena v závislosti na prostorových 
dispozicích.

Šroubový l i s  nachází  využ i t í  
především na komunálních čistírnách 
odpadních vod k lisování shrabků od 
jemných česlí.

  1  násypka
  2  výsypka
  3  odvodňovací část
  4  šroub
  5  pohon šroubu
  6  vstup prací vody
  7  podpěra
  8  výstup vylisované vody
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