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ZEEFBANDPERS
Typenreeks ”BS” (hoge druk)
De BS is een veelzijdig en hoge capaciteit zeefbandpers die de beste ontwatering mogelijk maakt. De BS kan geleverd worden in
speciale constructies, zoals het geval is bij het gesloten model KS. Door het modulaire ontwerp is het mogelijk om verschillende
aanpassingen, zoals toevoeging van een bandindikker en post-processing systemen voor de meest veeleisende situaties.
Verkrijgbare bandbreedtes: 0,5 tot 3 meter voor een capaciteit tussen de 2 tot 35 m³/h.

ZEEFBANDPERS
Typenreeks ”BSPP” (hoge druk)
De BSPP zeefbandpers beschikt over dezelfde constructie en karakteristieken als de BS, maar heeft een 20% grotere filtratieoppervlakte
door de toevoeging van een post-processing module met zes extra rollen. Afhankelijk van de toepassing, zullen twee drukrollen door
pneumatische cilinders de druk op het gebied vergroten.
Het BSPP type geeft een grotere uitworp en minder vocht in de koek.
Verkrijgbare bandbreedtes: 0,5 tot 3 meter voor een capaciteit tussen de 2 tot 35 m³/h.

ZEEFBANDPERS
Typenreeks ”OS” (middel druk)
ZEEFBANDPERS
De BS bandfilterpers is ontwikkeld voor zowel de behandeling
van anorganisch slib als voor breed gebruik op industrieel gebied
Typenreeks
”OS”
(hoge druk)
voor meer stabiele slibtypes. Het OS type werkt onder
lagere druk
in vergelijking
met de BS en BSPP types doordat het
ontwateringsoppervlak wat korter is en er gebruik wordt gemaakt van minder rollen.
Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 3,0 meter voor een capaciteit tussen 2 tot 30 m³/h. Speciale breedtes van 0,8 en 1,2 zijn ook
verkrijgbaar.
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ZEEFBANDPERS
Typenreeks ”OSC” (middel druk compact)
De OSC zeefbandpers is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de volgende drie basiseisen: ontwateren met kleine capaciteiten,
apparatuur met compacte afmeting en apparatuur van goede kwaliteit bij lagere investeringskosten. De gemiddelde druk unit met
stevig frame bezit dezelfde karakteristieken en materialen als bij de andere types en heeft automatisch controleapparaten.
Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 2,0 meter voor een capaciteit tussen 2 tot 15 m³/h.

ZEEFBANDPERS
Typenreeks ”MS” (lage druk)
De MS zeefbandpers is ontwikkelt om lage capaciteitsvereisten zoals bij kleine Rwzi’s of Awzi’s of bij kleine mobiele units binnen
een fabriek of voor servicedoeleinden. Deze lage druk unit, met stevig frame, bezit dezelfde karakteristieken en materialen als bij
de andere types en heeft automatische controleapparaten. Het aantrekkelijke aan dit systeem is het uitstekende investeringsniveau.
Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 1,0 meter voor een capaciteit tussen 1 tot 10 m³/h.

ONTWATERINGSTAFEL
Typenreeks ”PDH”
De bandindikkers zijn onafhankelijke units van de bandfilterpersen die geïnstalleerd en geïntegreerd kunnen worden bovenop de
bandfilterpersen wanneer de concentratie van vaste inlaatstoffen te laag is. Ook kunnen ze gebruikt worden als stand-alone indikkers
voor specifieke toepassingen. In alle gevallen wordt de unit voorzien van zijn eigen onafhankelijke band, aandrijving en bandgeleidingssysteem, spannings- en was systemen.
Beschikbare bandbreedtes: 0,5 tot 3,0 meter voor een capaciteit tussen 2 tot 150 m³/h.
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