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THIẾT BỊ TÁCH RÁC THÔ TRASHMAX® HUBER

Thiết bị tách rác chắc chắn loại bỏ các loại rác thô
- thanh cào rác công suất cao
- an toàn hoạt động cao nhờ cơ chế làm sạch giá tách rác hiệu quả và
tin cậy
- loại bỏ đáng tin cậy rác lớn thậm chí cả vật thể cồng kềnh

Thiết kế và chức năng
Thiết bị tách rác thô TrashMax® HUBER lý tưởng để sử dụng
ở trạm bơm, như giai đoạn xử lý sơ bộ của các nhà máy xử lý
nước thải, nhà máy công nghiệp hoặc đầu vào của nhà máy
điện. Thiết bị tách rác loại bỏ rác thô và cồng kềnh vì vậy bảo
vệ được phía sau hệ thống.
Những hợp phần làm sạch được gắn hệ thống xích, có thể dễ
dàng điều chỉnh theo các yêu cầu khác nhau và loại bỏ được
các vật thể nặng và cồng kềnh. Vì những thanh cào làm sạch
có thể được thay đổi phù hợp, nên khả năng loại bỏ rác sau
đó cũng được điều chỉnh. Lợi ích hiệu quả làm sạch cao đặc
biệt thuân lợi cho trường hợp tải lượng chất rắn lớn.
Chiều cao lắp đặt của Thiết bị tách rác thô TrashMax® HUBER
ở trên mặt sàn là rất nhỏ và, ngay cả trường hợp kênh sâu,
trên chiều cao lắp đặt vận chuyển rác hoặc xả rác. Cả hai đầu
của thanh cào làm sạch rác được kết nối xích truyền động
chắc chắn. Hai con lăn chịu mài mòn ở mỗi bên, di chuyển
trong đường ray dẫn hướng ở bên, đảm bảo việc chuyển
động chính xác và trơn tru của thanh cào khi chúng di
chuyển lên trên làm sạch rác hiệu quả. Mỗi xích được truyền
động bởi một bánh răng trên trục chung và động cơ bánh
răng.

Song chắn rác thô HUBER TrashMax®

Thanh cào của Thiết bị tách rác thô TrashMax® HUBER phù
hợp với các thanh giá song chắn ở tâm chết đáy, lúc đầu với
giá đỡ thiết bị tách rác làm sạch phía sau và sau đó …
Nguyên lý vận hành này tránh được việc tích tụ rác trên bề
mặt trước của song chắn rác và thậm chí cả những vật thể
công kềnh được loại bỏ đáng tin cậy bỏ các thanh chắn song
và được vận chuyển lên phía trên ra ngoài kênh .
Phần dưới của Song chắn rác thô TrashMax® HUBER gồm
phần truyền tải dốc theo phần trên, phần xả bằng phẳng với
độ dốc nhỏ. Thiết kế song chắn rác đảm bảo xả rác vào xe
vận chuyển phía sau hoặc hệ thống xả thải.
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Những lợi ích của Song chắn rác thô HUBER TrashMax®
Sự kết hợp sáng tạo giữa giá chắn rác làm sạch phía
trước và phía sau trong cùng một thiết bị duy nhất
Loại bỏ đáng tin cậy vật thể cồng kềnh với công suất
hoạt động cao
Thành cào rác công suất lớn
Hướng thanh cào rác chính xác cho việc làm sạch đáng
tin cậy phía trước và sau thiết bị chắn rác
Song chắn rác chữ L nhỏ gọn
Dễ dàng lắp vào trong kênh có sẵn
Cài đặt không cần hèm kênh
Đơn giản và dễ dàng tiếp cận hợp phần truyền động
Tất cả các bộ phận tiếp xúc đến rác (trừ giá đỡ và truyền
động) được làm bằng thép không gỉ ngâm trong axit
Không cần sử dụng nguyên liệu tiêu thụ, như nước yêu
cầu cho vận hành nhà máy, trừ dòng điện.

Xả rác mà không bị tắc nghẽn

Giá chắn
làm sạch
bởi thanh cào công suất cao, chắc chắn. Số lượng thanh cào làm sạch có thể
Song
chắnrác
rácđược
thô HUBER
TrashMax®
được thay đổi phù hợp, công suất loại bỏ sau đó được điểu chỉnh. Ngay cả những vật thể cồng kềnh cũng
Songđược
chắnloại
rácbỏ
thô
HUBER
TrashMax®
đáng
tin cậy
bởi thanh song chắn rác và được vận chuyển lên ra đưa ra ngoài kênh, đến chỗ xả
rác
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Song chắn rác thô TrashMax® HUBER

Song chắn rác thô TrashMax® HUBER hoạt động

sau khi lắp rắp sẵn sàng để chạy thử

Kích thước song chắn
Chiều rộng song chắn rác

lên tới 4.000 mm

Chiều cao xả trên mặt sàn

lên tới 20 m

Khoảng cách thanh chắn

≥ 20 mm

Góc lắp đặt

80°

Lắp đặt bên trong nhà, xả rác trực tiếp vào thùng chứa
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