HUBER ROTAMAT®
Tранспортен шнек Ro 8 / Ro 8t

HUBER ROTAMAT® Транспортен шнек като
Тръбен транспортен шнек Ro 8 или като
Коритообразен транспортен шнек Ro 8t
– За транспортиране на груба / фина и пресована отсята маса,
утайки и пясък, както и на твърди частици от технологико технически процеси в промишлеността

➤
➤ Конструкция и функция
Транспортните шнекове HUBER ROTAMAT® се
изработват според желаното приложение като тръбен
транспортен шнек (Ro8) или коритообразен транспортен шнек (Ro8t). Използват се за хоризонтално, косо
или вертикално транспортиране на отсята и пресята
маса, обезводнена утайка, пясък и др. от
пречиствателни станции, както и за отпадъци от
технологико-технически процеси в промишлеността.
Целият процес на транспортиране се осъществява в
тръба респ. коритообразен улей. Благодарение на
изцяло затворената система се предотвратява
замърсяването с прах и неприятни миризми.

Транспортните шнекове ROTAMAT® се оразмеряват
индивидуално за конкретния продукт и се планират и
изработват
с
най-модерни
инструменти
за
конструиране и производство при максимална
съгласуваност с клиента. Принципът на конструкция
позволява задвижването при тези машини да се
разполага издърпващо се или прибутващо се. В
зависимост от монтажната ситуация могат да бъдат
избрани няколко захранващи трихтера както и шахти за
разтоварване. Директното подаване на транспортирания продукт от един на друг транспортен шнек е
възможно без проблеми.

➤
➤ Предимствата на HUBER ROTAMAT®
транспортните шнекове Ro 8 /Ro 8t от пръв поглед
➤ Ъгъл на инсталация
Според приложението и изпълнението е
възможен ъгъл на инсталиране до 90°.
➤ Изцяло от неръждаема стомана
Машината е изработена изцяло от неръждаема
стомана и байцвана в пълна вана, така досадните
работи за поддръжка заради корозия са минало.
➤ Затворена система
Чрез изцяло затворената система се предотвратява
замърсяването с прах и неприятни миризми.

➤ Инсталация на открито
С отопление евентуално комбинирано с допълнителна
изолация транспортният шнек HUBER ROTAMAT®
Ro8/Ro8t може също да бъде доставен за устойчива на
зимни условия инсталация на открито.
➤ Минимум поддръжка
Съоръжението няма места за смазване. Поддръжката е
ограничена главно до редовни контроли и инспекции.

Три решетки разтоварват сурова отсята маса в коритообразен транспортен шнек Ro 8t

WASTE WATER Solutions

➤
➤ HUBER ROTAMAT® Тръбен
транспортен шнек Ro 8

Тръбният транспортен шнек ROTAMAT® Ro 8 е оборудван
с водещи лайстни и може според вида продукт да бъде
инсталиран под ъгъл на транспортиране до 90°.
Чрез лагеруването на шнековата спирала в двата края е
възможно, при съответна монтажна ситуация, да се
пресова в тръбен транспортен шнек. Както и при
коритообразния транспортен шнек мотор и редуктор,
както и геометрията на шнека са индивидуално
съобразени с нуждите на клиента. Транспортните
съоръжения без проблеми могат да са с дължина до 15 м
3
и капацитет 1-12 м /ч.

➤
➤ HUBER ROTAMAT® Коритообразен транспортен шнек Ro 8t

Коритообразният транспортен шнек ROTAMAT®Ro8t се
отличава със стабилна конструкция и комплексно
неръждясващи компоненти от неръждаема стомана.
Лагеруването на шнека се осъществява от пластмасови
лагерни черупки, които са фиксирани в коритото.
Равномерното разпределение на опорната реакция на
транспортния шнек върху точно дефинирано напречно
сечение минимизират износването на черупките и
намаляват разходите за поддръжка и ремонт. Чрез
избрания модулен принцип е възможен лесен
демонтаж. Възможни са транспортни съоръжения до
3
3
30 м при капацитети между 1 м и 12 м /ч според
продукта под ъгъл на транспортиране от 45°.

Вертикален транспортьор Ro 8 разтоварва отсята
маса в Промивна преса на HUBER

Графично представяне на коритообразен транспортен шнек HUBER ROTAMAT® Ro 8t

WASTE WATER Solutions

HUBER ROTAMAT® Коритообразен транспортен шнек Ro 8t след
обезводняването на утайки

HUBER ROTAMAT®Тръбен транспортен шнек при
разтоварването на сурова отсята маса

Не представляват проблем сложни трасета на транспортиране с различни ситуации на захранване

Производство на транспортните шнекове Ro 8 и Ro 8t
в завода в Берхинг/Германия

Транспортиране на отсята маса с две паралелно
захранващи решетки
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HUBER ROTAMAT® Коритообразен транспортен шнек Ro 8t
разтоварва отсята маса в една Промивна преса WAPSL
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