
Zastosowania

Chemikalia 
i barwniki

Produkty metalurgiczne 
oraz rudy

Minerały i produkty nieorganiczne, 
górnictwo

Ścieki przemysłowe 
i komunalne

Żywność 
i farmaceutyki

Od surowych warunków górniczych po 
delikatne farmaceutyki, od sektora spo-
żywczego po wykonanie przeciwwy-
buchowe, od najniższej wilgotności po 
optymalne płukanie placka: ANDRITZ 
może przedstawić obszerne referencje 
z ponad 10000 dostarczonych pras.

W pełni zautomatyzowane
Prasy filtracyjne z belkami bocznymi
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Przesuw płyt fi ltracyjnych 
z hydraulicznie regulowaną 
prędkością.

Pojedyncza klamka

Szybkie otwieranie 
do zastosowań w 
górnictwie

Urządzenie zgarniające 
z płukaniem tkanin 
filtracyjnych

Opatentowane przez 
ANDRITZ urządzenie zgarniające 
gwarantuje w pełni automatyczną pracę, 
nawet z bardzo lepkimi plackami

Prasa filtracyjna 
ANDRITZ z belkami bocznymi –
wiodąca, w pełni zautomatyzowana prasa
W efekcie przejęcia R&b i Netzsch Fil-
trationtechnik, Andritz stał się światowym 
liderem w dostarczaniu wysokiej klasy 
pras filtracyjnych wykorzystywanych w 
sektorze komunalnym i przemysłowym. 
ANDRITZ dostarczył ponad 10000 pras, 
zdobywając w ten sposób ogromną wie-
dzę na temat filtracji.

opatentowane urządzenie zgarniające, 
gwarantuje w pełni automatyczną pracę 
nawet z bardzo lepkimi plackami. Rucho-
my siłownik pozwala na szybkie otwarcie 
i zamknięcie wszystkich płyt filtracyjnych.   

Systemy wyładowcze

Urządzenie zgarniające

Prasy fi ltracyjne z szybkim 
otwieraniem do zastosowań 
w górnictwie

Cztery płyty 
połaczone łańcuchami

Zestaw płyt 
z szybkim otwarciem

Korzyści dla klienta
 niewielka wilgotność
 wysoki stopień odzysku
 niewielkie zapotrzebowanie na energię 

 i polimer
 niezawodna, w pełni zautomatyzowana prasa
 wysoka dostępność operacyjna
 zorientowane na klienta rozwiązania dzięki 
modułowej konstrukcji

Całkowicie automatyczny 
system mycia tkanin 
fi ltracyjnych
 Ciśnienie mycia aż do 100 bar
 Skuteczne zabezpieczenie przed chlapaniem

Pochył ram

Wstrząsanie tkanin

Napęd hydrauliczny jak i zamykanie mogą się po-
ruszać po belkach bocznych na rolkach. Ta opa-
tentowana, nie wymagająca wysokich kosztów 
konstrukcja ułatwia szybkie otwieranie i zamykanie 
wszystkich płyt filtracyjnych.


