
  

 
 
 
 
 
 

HUBER Греблова ротационна 
решетка RakeMax® 

 
 
 
 
 

 
 

Надеждна и стабилна ротационна решетка 

– много висок капацитет на изнасяне на отсята маса 
– минимална хидравлична загуба на решетката 
– ниска монтажна височина и при дълбок канал 
– много широк спектър на приложение чрез иновативни 

възможности за изпълнение 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

➤➤➤   RakeMax® 
HUBER Гребловата ротационна решетка RakeMax® е 
идеална за приложение в пречистването и на битови,  
и на промишлени и производствени води. Закрепените 
към верижна система почистващи елементи могат да 
се адаптират безпроблемно към най-различни задачи 
при транпортиране. Чрез променливо напасване на 
почистващите елементи може да бъде избран капа- 
цитетът за изнасяната от решетката отсята маса. Това 
предимство е особено благоприятно при големи замър- 
сявания. Почистващите елементи, които се състоят от 
решетъчно гребло и гребенова ламарина, са захванати 
с винтове и така могат да бъдат сменяни поотделно. 

Благодарение конструкцията на RakeMax® монтажната 
височина над коридора е много малка.Тя се влияе и при 
дълбоки канали изключително от монтажната височи- 
на на следващото транспортно/промивно устройство. 
Почистващите елементи се обхващат от всяка страна 
съсзадвижваща верига, която е задвижвана от верижни 
колела. Верижните колела са разположени върху общ 
задвижващ вал и се задвижват от директно фланцван 
мотор с предавки. Освен това чрез дефинирано проник- 
ване на почистващите гребла в решетъчната скара се 
постига висока експлоатационна безопасност. Една 

електромеханична защита от претоварване има задача, 
при достигане на едно предвалително зададено 
претоварване респ. при блокиране от препятствие 
работният процес да бъде прекъснат. 

 
 

➤➤➤   RakeMax® J 
RakeMax® J е модифициран вариант на доказалата се 
Греблова ротационна решетка RakeMax®. При  
RakeMax® J решетъчните пръти за разлика от стан- 
дартното изпълнение не са прави, а оформени в зоната 
на стъпалото дъгово спрямо каналния праг. Заради 
оформянето на решетъчната скара се добавя тази 
допълнителната маркировка „J“, тъй като тази буква 
прилича донякъде на контура на решетъчните пръти. 
Решетъчното гребло се води в съответствие с извив- 
ката на решетъчните пръти и описва в тази зона на 
почистване кръгов сегмент. Чрез директно в зоната на 
стъпалото плосък наклон на решетъчните пръти се 
получава един общо взето по-голям обтичан напречен 
разрез на решетката, което води до ниски хидравлични 
загуби, както и редуциране скоростта на протичане в 
решетъчния процеп. 

 
 

 
Схематично представяне на HUBER Греблова ротационна решетка RakeMax® 

 
 



 
 

 
 

 

➤➤➤   RakeMax® HF 
С RakeMax® HF отлично се комбинират предимствата на 
доказалата се RakeMax® с положителните качества на 
решетка с плоско наклонена решетъчна скара. 

При версията RakeMax® HF решетката се дели на два 
различни сектора: плосък сектор в долната зона 
предоставящ голяма пресяваща повърхност и по този 
начин хидравлично благоприятни условия, и наклонен 
транспортиращ сектор, който позволява да се изисква 
минимум място за инсталация на машината. 
Въз основа на извънредно равния наклон от 30 градуса 
на решетъчната прътова скара обтичаната пресяваща 
зона на RakeMax® HF е винаги два пъти по-голяма от 
водната дълбочина на постъпване. Почистването почва 
почти непосредствено на плоско спряма каналния праг 
монтираната решетъчна скара, така че не се получават 
пречещи отлагания. Оптималното постъпване и 
голямата ефективна решетъчна прътова скара 
осигуряват висока хидравлична производителност. 
Повече информация вижте моля в отделния проспект 
за HUBER Греблова ротационна решетка RakeMax® HF. 

 

 
HUBER Гребловата ротационна решетка RakeMax® HF 
отвън почти не се различава от доказалата се базова 
машина RakeMax®. 

 
 

 
Схематичното представяне на HUBER Гребловата ротационна решетка RakeMax® HF онагледява прехода 
от плосък и затова хидравлично благоприятен пресяващ сектор със заключително преминаване              
в стръмен транспортиращ сектор.



 

 
 

 
 

 
 

 
➤➤➤ RakeMax® Hybrid 
RakeMax® Hybrid се характеризира с решетъчна 
скара, изработена от силно устойчив на износване 
композит от влакнести изкуствени материали. Този 
материал се произвежда по специална пултрузионна 
технология и в подобно изпълнение от десетилетия 
се е доказал в аерокосмическия инженеринг. 
В профилните пръти за целта се добавят например 
стъкловлакна, смоли и т.н., така те са много добре 
приспособени за механично високо натоварващи 
приложения и се отличават с много висока 
стабилност, формо- и износоустойчивост. 
Въз основа на високото удължение при скъсване и на 
еластичното енергийно поглъщане профилите 
запазват и при механично натоварване своята форма, 
много гъвкави са и се връщат в изходно положение. 
Освен това те притежават много висока прецизност 
на изработка, точност на размерите и стабилност на 
формата, така че и по-малки процепи могат да бъдат 
надеждно спазвани. 

Друго предимство на RakeMax® Hybrid се състои в 
това, че решетъчните профилни пръти в случай на 
необходимост могат да се сменят поотделно. Бързото 
и сигурно боравене при смяната на решетъчните 
пръти – без заваръчни работи - е гарантирано. 
Следващ елементарно важен функционален елемент 
за една решетка е профилната форма на решетъчния 
прът. За да се предотврати заклещването на твърди 
частици, окобено при малки процепи, и да се осигури 
надеждно изваждане на отсятата маса, решетъчната 
скара на RakeMax® Hybrid естествено може също да 
се изпълни от доказалия се иглов профил. 
Характерно за тази профилна форма на решетъчните 
пръти е съвсем минималната хидравлична загуба. В 
крайна сметка това позволява по-голям хидравличен 
капацитет спрямо традиционния профил от плоска 
стомана респ. трапецовидния профил. Освен това при 
този профил се оказва, че замърсители като напр. 
чакъл и баластра не могат да се заклещят. 
➤  Въз основа на високото удължение при скъсване и 

еластичното енергийно поглъщане профилите 
запазват и при механично натоварване формата 
си, гъвкави са и се връщат в изходно състояние. 

➤  Много висока прецизност на изработка, точност на 
размерите и стабилност на формата, така че и по- 
малки процепи могат да бъдат надеждно спазени 

➤  Отделно подменяеми GFK-профилни пръти 
позволяват бързо и лесно боравене. За смяната на 
прътите не са нужни заваръчни работи. 

➤ Подсиленият със стъклени влакна изкуствен 
материал (GFK) комбинира висока здравина и 
съпротивителна способност с ниско тегло и 

 
 
 
 

 
Греблова ротационна решетка RakeMax® Hybrid като 
фина решетка с машинна широчина от 3,2 м 

минимален разход за поддръжка. RakeMax® Hybrid с решетъчни профилни пръти под 
формата на доказалия се благоприятен иглов профил 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

➤➤➤ Отличителните черти на решетка RakeMax® 
С различните възможности на изпълнение RakeMax® 
е налице един много широк спектър на приложение, 
с който ние сме в състояние да подходим 
индивидуално към нуждите на клиента, а и към 
наличните условия в строителен и хидравличен 
аспект. Долупосочените качества на RakeMax® 
представляват само една част от тези възможности. 

 
 

Снимка вдясно: 

С RakeMax® J се постига допълнителен хидравличен 
капацитет както и почистване на решетъчната скара 
непосредствено на каналния праг. Доказаните 
положителни качества на RakeMax®, като сигурна 
сепарация на твърдите частици и висок капацитет на 
изнасяна отсята маса остават запазени естествено и 
при този вариант. 

 
 

   
Задвижваща верига от закалена, устойчива на износ- 
ване стомана или от неръждаема стомана с различен 
според приложението клас на качество. Независимо 
от изпълнението се ползват устойчиви на износване, 
неизискващи поддръжка керамични лагери. 

Като опция долното верижно преобръщане вместо с 
доказаното верижно керамично лагеруване може да 
бъде изпълнено с неподвижно верижно преобръщане. 
При това изпълнение в зоната под водата не се 
намират никакви лагери. 

 
 

   
При малки ширини на процепите – тук 6 мм – прътите 
на решетката се произвеждат от благоприятстващ 
протичането прътов профил. Така значително се 
редуцира загубата на налягане в сравнение с плоски 
или трапецовидни профили. Освен това се оказа, че 
при тази форма на профила в процепите не могат да 
се заклещват твърди частици. С това решетката 
доказва устойчивостта си спрямо пясък и баластра. 

Вградена осигуровка от свръхнатоварване (каре на 
въртящ момент), която при пренатоварване 
надеждно пази решетката от повреди и 
едновременно подава електрически сигнал. Въз 
основа принципа на конструкцията е налице както 
много добра възможност за настройка, така и един 
непрекъснат контрол. 
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➤➤➤   Предимствата на HUBER Греблова ротационна решетка 
RakeMax® с един поглед 

 

➤  съвсем минимална хидравлична загуба при 
същевременно висока степен на сепарация 

➤  дефинирано проникване на почистващите гребла 
в решетъчната скара-висока работна безопасност 

➤  монтаж възможен също и без прагово стъпало 
➤  компактна конструкция с мин.монтажна височина 
➤  решетка комплексно капсулована (без миризми) с 

лесно свалящи се капаци 
➤  безпроблемно дооборудване в съществуващи 

канали – монтаж възможен и без изрези в канала 
➤  Решетката се състои от самоносеща конструкция 

от неръждаема стомана и затова може без 
проблеми да се вдига от канала. 

 
➤➤➤   Примери на приложение 

 

 
HUBER Греблова ротационна решетка RakeMax® уни- 
версално приложима, за големи канални ширини... 

➤  устойчива на чакъл, пясък и баластра 
➤  елементарно, лесно достъпно отвън устройство за 

верижно опъване 
➤  всички части в допир с продукта са от неръждаема 

стомана, байцвани в пълна вана (с изключение 
верига, пиньон, задвижване и лагеруване). Като 
опция верига и верижни колела могат също да се 
изпълнят от неръждаема стомана 

➤  висок капацитет на изнасяне на отсята маса чрез 
вариантно напасване на почистващите елементи 

➤  решетъчно гребло и гребенова ламарина могат да 
се сменят поотделно независимо едно от друго 

➤  автоматично стъргалка, не е нужна ползвана вода 
 
 
 
 

 
...и за големи височини на разтоварване 

 
➤➤➤   Машинни големини 

 

Шилочина канал: до 4.000 мм 
Разтоварваща височина над канален праг: до 20 м 

Широчина процепи: ≥ 1 мм 
Инсталационен ъгъл: 50° – 85° 
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