
 

 
 
 
 

HUBER Лентова преса B-PRESS 
 
 
 

 

 

 
– Високоефективна пресяваща лентова преса за битови и 

промишлени  утайки 
– Сгъстяване и обезводняване в един работен ход с 

HUBER Лентова преса BS Kombi 



 

 
 

➤➤➤ Машините – предимствата 
 

Новата HUBER Лентова  преса B-PRESS 
Нова и удължена, подпомагана от дефлектори високо 
ефективна зона за предварително обезводняване, 
специалната дъгова зона, както и два перфорирани 
обезводняващи валци гарантират оптимално 
предварително третиране и компресиране на 
флокулиралата утайка, така че тя да може да бъде 
изложена в следващата зона под високо налягане с 
допълнителни 4, 6, 8 или 10 намаляващи в диаметър 
пресоващи валци, на супер високи пресоващи 
налягания. Това гарантира много високо съдържание 
на сухото вещество във филтърния кек. Машината е 
оборудвана с големи, свалящи се капаци, които 
осигуряват лесен достъп до подвижните части. 

 
HUBER Лентовапреса B-PRESS  BS Kombi 
При комбинирания вариант върху пресата се поставя 
един лентов сгъстител (Drainbelt). 
Подлежащата на обезводняване утайка първо се 
сгъстява предварително на лентовия сгъстител. 
После сгъстената утайка се подава директно в зоната 
за предварително обезводнявана на пресата и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HUBER Лентова преса B-Press с 8-валцова зона на 
пресоване 

преминава там през фактическото обезводняване в 
зоната с пресоващи валци. Чрез  тази комбинация от 
сгъстяване и обезводняване могат да се реализира 
производителност до 80 м3/ч на съоръжение. 

Друго предимство е, че за сгъстяването и 
заключителното обезводняване е необходимо само 
еднократно добавяне на флокулант. 
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