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HUBER Krata schodkowa STEP SCREEN® SSV

HUBER Krata schodkowa STEP SCREEN® SSF

Do pobrania
Brochure: STEP SCREEN® Vertical SSV [pdf, 388 KB] 

Kraty schodkowe STEP SCREEN®

Ekonomiczna separacja i transport skratek

dla wysokowydajnych separacji

dla różnych przepustowości

z możliwością podnoszenia skratek z poziomu dna kanału

STEP SCREEN® jest uznanym i szeroko stosowanym systemem usuwania skratek. Popularność swą zawdzięcza funkcjonalności i
prostej zasadzie działania oraz nieskomplikowanej metodzie oczyszczania lameli (samoczyszczenie na zasadzie przeciwprądowej).
System STEP SCREEN® jest łatwy w obsłudze i w zastosowaniu, nadaje się do zatrzymywania dużych ilości skratek przy zachowaniu
wysokiej niezawodności pracy.

Huber Technology posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doboru, budowy, produkcji, eksploatacji i serwisu krat. Firma jest
niekwestionowanym liderem na rynku mechanicznego oczyszczania ściekowi posiada 12.000 obiektów referencyjnych na całym
świecie.

26 May 2023 09:47:53 1/2

/pl.html
/pl/produkty.html
/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste.html
/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste/kraty-schodkowe-step-screenr.html
/fileadmin/_processed_/7/b/csm_bild_titel_stepscreen_01_a98866f24f.jpg
/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste/kraty-schodkowe-step-screenr/huber-krata-schodkowa-step-screenr-ssv.html
/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste/kraty-schodkowe-step-screenr/huber-krata-schodkowa-step-screenr-ssf.html
/fileadmin/01_products/01_screens/03_stepscreen/01_ssv/pro_ssv_en.pdf
/pl/stopka-redakcyjna/polityka-prywatnosci.html
/pl/stopka-redakcyjna.html
#


Więcej informacji

Brochure: STEP SCREEN® Flexible SSF  [pdf, 398 KB] 
Więcej informacji

Phase 1: The arriving screenings collect on the steps and form a carpet.

Phase 2 + 3: The complete screenings carpet is lifted and transported by rotation of the moveable laminae.

Phase 4: The screenings carpet is laid down on the next step above.

Rysunek schematyczny

Korzyści
Podnoszenie skratek z poziomu dna dzięki zaprojektowaniu specjalnego zagłębienia

Łagodny i całkowity transport skratek dzięki zasadzie przeciwprądowej

Optymalne dopasowanie do indywidualnych warunków konstrukcyjnych

Duża przepustowość; ścieki przepływają przez kratę tylko raz

Wysoka wydajność separacji ze względu na wąską szerokość szczeliny i efekt tzw. dywanu skratek

Efekt samoczyszczenia dzięki ruchomym lamelom (brak wody płuczącej, brak szczotek)

Wysoka stabilność pracy: mniejsza wrażliwość na działanie piasku, żwiru i kamieni dzięki systemowi płukania dolnego schodka

Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne: wykonane ze stali nierdzewnej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej

Wyjątkowe doświadczenie od ponad 20 lat
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