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Avantajları
90°'ye kadar kurulma açısı

Tamamen paslanmaz çelikten: Makine tamamen paslanmaz çelikten yapılmış ve asit banyosundan geçirilmiştir; bu da korozyonu yok

HUBER Helezon Konveyör Ro8 / Ro8 T

Endüstriyel işlemlerde kaba, ince ve sıkıştırılmış maddelerin, çamur, kum ve katıların iletimi

Kapalı bir tüp içinde (Ro8) ya da

Kapaklı bir kanal içinde (Ro8 T)

Özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş HUBER Helezon Konveyörler ihtiyaca göre, kapalı bir tüp ya da kanal olarak tedarik edilirler.

Atıksu arıtma tesislerinden ya da endüstriyel uygulamalardan gelen atıkları, susuzlaştırılmış çamuru, kumu vb. maddeleri yatay, eğimli
ve hatta dikey yönde taşımak için kullanılırlar.

Materyal taşınmasının tüm süreci kapaklı bir kanal ya da kapalı bir tüp içerisinde gerçekleşir. Borunun içerisindeki yavaş hareket ile
koku ve toz oluşumu önlenir.

HUBER Helezon Konveyörler her türlü ürünün taşınması için özel yapımdır ve en gelişmiş teknoloji ile tasarlanmış ve üretilmiştir. Özel
tasarım prensibinden dolayı konveyörlere ya bir itme ya da çekme tahrikli ve besleme bunkeri ya da deşarj bölümleri eklenebilir. Bir
konveyörden diğerine direkt ızgara artıkları transferi sorunsuzdur.
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eder ve bakım ihtiyacını azaltır.

Kapalı sistem: Kapalı borudaki yavaş hareket, koku ve toz oluşumunu engeller.

Açık hava kurulumu: Açık hava kurulumları için HUBER Helezon Konveyör donma korumalı ve gerekirse ek yalıtımlı halde temin
edilebilir.

Az bakım: Yağlama yoktur. Düzenli kontrol ve görsel inceleme yeterlidir.

Dokümanlar
Brochure: ROTAMAT® Screw Conveyor Ro 8 / Ro 8t [pdf, 387 KB]

Uygulama raporları
Conveyor technology made by HUBER SE: Indispensable and reliable

Major order: 12 HUBER Multi-Rake Bar Screens RakeMax® for Vienna

Ro 8 Şema

Ro 8t Şema

Çalışma prensibi

Media

Bu grupta daha fazla ürün: KonveyörlerBu grupta daha fazla ürün: Konveyörler

Video: HUBER Screw Conveyor in a
mechanical preliminary wastewater
treatment process

https://www.youtube.com/watch?
v=SH3P8IpCDJM
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HUBER Yıkama Kanalı HLC
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