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Zastosowania
Od surowych warunków górniczych po 
delikatne farmaceutyki, od sektora spo-
żywczego po wykonanie przeciwwybu-
chowe, od najniższej wilgotności po opty-
malne płukanie placka: ANDRITZ może 
przedstawić obszerne referencje z ponad 
10000 dostarczonych pras.
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Chemikalia 
i barwniki

Produkty metalurgiczne 
oraz rudy

Minerały i produkty 
nieorganiczne, górnictwo

Ścieki przemysłowe 
i komunalne

Żywność i 
farmaceutyki

Prasy filtracyjne z belką górną



Revolving chain with plate interlocking for 
rapid opening of the presses 

Główne obszary 
zastosowań dla pras 
fi ltracyjnych z górną 
belką: 
 media agresywne
 wysoka przepustowość jednej maszyny
 wolny dostęp do płyt fi ltracyjnych

Siłowniki „pchnij by zamknąć“ używane do zamykania baterii 
płyt o wymiarach do 2000 x 2000 mm oraz ciśnień filtracji aż 
do 60 bar 

Siłowniki „ciągnij by zamknąć“ używane do zamykania baterii 
płyt o wymiarach do 2450 x 2450 mm oraz ciśnień filtracji do 
50 bar

W przypadku zastosowania dla mediów agresywnych 
np. odzysk kwasu rozcieńczonego, wszystkie części 
mające styczność z produktem pokryte są gumą 

Specjalny system zawieszenia płyt (prze-
kładki i belka krzyżakowa) oraz brezent po-
nad płytami chroniący mechanizm transportu 
płyt w maszynie z belką górną, utrzymuje w 
ten sposób czystość oraz gwarantuje beza-
waryjną pracę.

Prasy filtracyjne ANDRITZ z belką gór-
ną przeznaczone do trudnych warun-
ków oraz w pełni automatycznej pracy. 

Jako rezultat przejęcia R&B i Netzsch 
Filtrationtechnik, Andritz stał się wiodą-
cym na świecie dostawcą wysokiej klasy 
pras filtracyjnych wykorzystywanych w 
sektorach komunalnym i przemysłowym. 
ANDRITZ dostarczył ponad 10000 pras, 
i w ten sposób posiadł ogromną wiedzę 
na temat filtracji. Zakres produktów obej-
muje komorowe i membranowe prasy fil-
tracyjne o wymiarach aż do 2450 x 2450 
mm z powierzchnią filtracyjną do 2000 
m2. Zakres ciśnienia filtracyjnego zawie-
ra się w przedziale od 7 do 60 bar. 
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Prasy filtracyjne ANDRITZ z belką gór-
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zastosowań dla pras 
fi ltracyjnych z górną 

W przypadku zastosowania dla mediów agresywnych 
np. odzysk kwasu rozcieńczonego, wszystkie części 

Zawiesie

Przekładki

Płyta filtracyjna

Brezent 

Obrotowy łańcuch z blokowaniem płyt dla 
pras wymagających szybkiego otwierania 

Prasy filtracyjne z belką górną 

Opcje
W pełni automatyczny system czyszczenia
materiału filtracyjnego
 mycie pod ciśnieniem aż do 100 bar
 efektywne zabezpieczenie przeciw chlapaniu 

Korzyści dla klienta
 niewielka wilgotność
 wysoki stopień odzysku
 niewielkie zapotrzebowanie energetyczne
 niezawodna, w pełni zautomatyzowana 
prasa
 solidna i wytrzymała konstrukcja do 
zastosowania w trudnych warunkach pracy
 duża żywotność
 wysoka dostępność operacyjna
 łatwy dostęp do płyt filtracyjnych
 specjalne wykonanie dla mediów 
agresywnych
 zorientowane na klienta rozwiązania 
procesowe dzięki modułowej konstrukcji


