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Felhasználási terület 

Kavicsbányák, kőfejtők, újrafeldolgozás, 
üveg és faipar

Leszállítható méretek 

Legyártás a megrendelt méretek szerint 
az osztályozó típusa szerint

A szita alapanyaga 

Polyuretán, vulkolan, gumi

Leszállítható polyuretán, 
vulkolan és gumi 

változatban

Szállítható az összes  
magasfrekvenciájú osztá-
lyozó számára különböző 

felfogatások esetén is

A polyuretán szitáknak 
különböző keménységük 

lehet

MEMBRÁNSZITÁK
NEHEZEN OSZTÁLYOZHATÓ ANYAGOK OSZTÁLYOZÁSA 

A membránsziták a magasfrekvenciájú osztályozók számára készülnek, alapanyaguk polyuretán, vulkolan ill. gumi. A membrán 
felületek formákban vannak kiöntve, utólagosan vannak lyukasztva lyukasztópréseken. A szitafelületek rögzítését rögzítő nyílások 
biztosítják ill. speciális profilok beépítve a szitafelület szélébe. A szitákat túlnyúlással is leszállíthatjuk az osztályozó széleinek leta-
karása végett. A membránsziták nyílásai lehetnek négyzet, téglalap, ovális vagy kör alakúak.
A membránsziták a magasfrekvenciájú osztályozókban a nehezen osztályozható anyagok osztályozására használják melyek 
több nedvességet tartalmaznak, vagy ha a szitafelületek gyorsabban eltömődnek. 

typ FLIP-FLOW
(liwell)

typ BVT
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Magas élettartam Magas flexibilitás
Helyettesítheti 

a feszítőperemmel 
ellátott szitákat

HUZALSZITÁK ELASTIC
MAGAS TELJESÍTMÉNY ÉS ÉLETTARTAM

Az Elastic huzalsziták több szitatípus előnyeit egyesítik. Tekintettel a nagy áteresztő felületre hatékonyságuk sokkal nagyobb, mint 
a többi nem fém szita. A magasan kopásálló polyuretán drótok (acél vagy kevlar huzal polyuretánba öntve) sokkal hosszabb 
élettartamot biztosítanak mint az acél drótsziták. A magas flexibilitásuk csökkenti a beragadás és az eltömődés lehetőségét.  
A helyes müködésük feltétele a szita megfelelő megfeszítése az osztályozóban, az optimális érték 20 – 45 Nm, hasonlóan, mint 
a drótszitáknál. Az alcsony tömeg és a magas flexibilitás nagy előny főleg a szerelésnél, és a sziták cseréjénél.

Felhasználási terület 

Kavicsbányák, kőfejtők, 
újrafeldolgozás, bányákban 

Leszállítható méretek 

Legyártás az igények szerint különböző 
méretekben, falctípusokkal, nyílásméretekkel 

4-től 25 mm-ig

A szita alapanyaga

kevlar és acél huzal kombinációja 
polyuretánba öntve
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