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FESZÍTETT NEM FÉM SZITÁK

Felhasználási terület 

Kavicsbányák, kőfejtők, újrafeldolgozás, 
bányákban

Leszállítható méretek 

Legyártás az igények szerint különböző 
méretekben, falctípusokkal, nyílásméretekkel 

2-től 200 mm-ig

A szita alapanyaga 

polyuretán, gumi 
(vulkanizált vagy lyukasztott)

A feszített nem fém szita felületeket abrazív anyagok osztályozására használjuk, ill. olyan anyagoknál, amelyek könnyen eltö-
mődnek a szitában. Antiabrazív anyagokból készítik, mint például a polyuretán vagy a gumi, 35-től 90 Shore keménységig, az 
osztályozandó anyagtól függően. A sziták merevítésére acélhuzalokat használnak és a keresztirányú acél armatúra tartó szerepet 
tölt be a szerkezetükben. Teljes mértékben helyettesítik a falcal ellátott fémszitákat, nincs szükség utólagos átalakításra az osztá-
lyozóberendezésen.
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FESZÍTETT POLYURETÁN 
FELÜLETEK 

Száraz és nedves abrazív anyagok osztályozására használják 
ahol nagy az eltömődésre való hajlam, a szitafelületek gyorsan 
elhasználódnak. Használatukat főleg nedves anyagok osztályo-
zására javasoljuk.Rugalmasságuknak és a nyílások kónikus alak-
jának köszönhetően nem tömődnek el a nyílások a szitafelületen. 
Az osztályozandó anyag tulajdonságai alapján a keménységük 
55-től 90 Shore lehet. Magasabb munka hőmérsékletekre nem 
felelnek meg.

Többszörösen hosszabb élettartam 
a fémszitákhoz képest

Nem tömődnek el

Alkalmas nedves osztályozásra

FESZÍTETT GUMI 
FELÜLETEK 

Száraz és nedves abrazív anyagok osztályozására használják 
ahol nagy az eltömődésre való hajlam, a szitafelületek gyorsan 
elhasználódnak. Használatukat főleg száraz anyagok, és kisebb 
frakciójú nedves anyagok osztályozására ajánlott, amelyek haj-
lamosak az eltömődésre. 

A rugalmasságuknak és a nyílások kónikus alakjának köszön-
hetően a szitafelületek nem tömődnek el. 35-tól 60 Shore ke-
ménysegig tudjuk leszállítani az osztályozandó anyag alapján. 
Magasabb munka hőmérsékletekre nem felelnek meg. El lehet 
készíteni a szitafelületet nem kónikus nyílásokkal is, mint olcsóbb 
variációt.

Többszörösen hosszabb élettartam 
a fémszitákhoz képest

Nem tömődnek el

Alkalmas száraz osztályozásra


