
WASTE WATER Solutions

Надійна, ефективна решітка
– Висока продуктивність по вилученню відходів 
– Низькі гідравлічні втрати
– Низька висота установки над поверхнею каналу, навіть

при глибоких каналах
– Дуже широкий спектр застосувань

Механізована грабельна решітка
HUBER RakeMax® 



    

➤➤➤ RakeMax®
Решітка RakeMax® ідеально адаптована для очищення
комунальних і промислових стічних вод, а також
технологічної води. Граблини, які переміщуються
ланцюговим приводом, можна легко допасувати
відповідно до різних вимог щодо продуктивності по
вилученню відходів. Це важлива перевага, особливо в
системах механічного очищення, які мають справу з
високими ваговими навантаженнями. У випадку, якщо
стоки містять великі об’єми відходів, можливе
встановлення додаткових граблин. Граблини
виконані секційно, які прикручені до конструкції
решітки, таким чином їх легко замінити. Механічні
відходи RakeMax® відводяться до шнекових
транспортерів або безпосередньо до прес-мийок.
Рештіки RakeMax® характеризуються низькою
висотою машини над верхнім краєм каналу, навіть
при монтажі у глибоких каналах. Висота установки
перш за все залежить від висоти встановлення
транспортера / прес-мийки механічних відходів.

Обидва кінці граблини прикріплені до приводного
ланцюга. Кожен ланцюг приводиться в рух зірочкою і
мотором-редуктором з фланцевим з’єднанням. У
випадку заблокування роботи решітки, вона
автоматично виключається механічною системою
захисту від перевантаження.

➤➤➤ RakeMax® J
Решітка RakeMax®‒ це модифікована версія вже добре
зарекомендованої решітки HUBER RakeMax®. У
порівнянні з стандартною версією, у нижній частині
RakeMax® J стрижні мають вигнуту форму у стосунку
до припливу стоків. Форма стрижнів нагадує
латиньську літеру “J”, що і дало назву даній
модифікації. Рух граблини в нижній частині решітки
описує коло. Кут нахилу установки в каналі підвищує
корисну фільтраційну площу, знижує гідравлічні
втрати та швидкість потоку у прозорах між
стрижнями решітки.

Принцип роботи механізованої грабельної решітки HUBER RakeMax®



      

➤➤➤ RakeMax® HF
Решітка RakeMax® HF відмінно поєднується з
перевагами добре зарекомендованої в експлуатації
решітки RakeMax®. 
RakeMax® HF має L‒подібний дизайн з двома секціями
решітки: плоска нижня секція забезпечує більшу
фільтраційну площу і прийнятні гідравлічні умови;
нахилена верхня секція, під високим кутом
транспортує відходи вгору. 
Завдяки надзвичайно малому куті встановлення, 30°,
рівень стічної води перед решіткою ‒ високий.
Відходи видаляються практично з самого дна каналу,
щоб запобігти його накопиченню. Оптимальні робочі
умови потоку і велика корисна фільтрувальна площа
забезпечують високу пропускну здатність.
Для більш детальної інформації про решітку HUBER
RakeMax® HF., будь ласка, зверністься до локальних
представників HUBER у вашій країні.
. Механізована грабельна решітка HUBER RakeMax® HF.

Вигляд ззовні

Принцип роботи механіхованої грабельної решітки HUBER RakeMax® HF.
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Механізована грабельна решітка RakeMax® Hybrid 

➤➤➤ RakeMax® Hybrid
Особливістю даного типу є стрижнева решітка,
виготовлена зі зносостійкого волоконно-пластикового
композиту, спеціальним процесом пультрузії і/або
схожим методом.

Додаванням матеріалів, таких як скловолокно або
смоли, робить стрижні здатними витримати високі
механічні навантаження. Завдяки структурі стрижнів
вони мають високу гнучкість, та зберігають свою
попередню форму.

Наступною перевагою решітки RakeMax® Hybrid є
можливість індивідуально та швидко замінити окремі
стрижні без потреби електрозварювання.

Ще одним критичним функціональним елементом
решітки RakeMax® Hybrid є профіль стрижнів решітки.
Для запобігання закупорюванню фільтраційних
елементів, особливо з малим розміром прозору, для
ефективного механічного очищення, RakeMax® Hybrid
доступна у версії “tear-drop” (падаюча крапля).

Характерною особливістю даного профілю є дуже
низькі гідравлічні втрати. В результаті, гідравлічна
пропускна спроможність збільшується, у порівнянні зі
звичайними плоскими стрижнями. Крім того, ця
конструкція запобігає закупорюванню твердими
матеріалами, такими як гравій/щебінь.

➤ Завдяки структурі стрижнів вони відрізняють
високою гнучкістю, та зберігають свою попередню
форму навіть під впливом великих механічних
навантажень

➤ Дуже висока точність при виробництві,
стабільність заданої форми, навіть при малих
прозорах

➤ Швидка та безпечна індивідуальна заміна GRP
стрижнів, без необхідності електрозварювання.

➤ GRP матеріал поєднує високу стабільність та
зносостійкість з мінімальними вимогами
обслуговування

RakeMax® Hybrid з “tear-drop”версією – добре
зарекомендована конструкція



    

➤➤➤ Особливості RakeMax® 
Завдяки різним версіям виконання, решітка RakeMax®
поширюється на широкий спектр застосування,
дозволяючи нам реагувати на індивідуальні потреби
наших клієнтів та на особливості конструкції об’єкту
чи гідравлічних даних потоку стоків. Представлені
нижче особливості ‒ це лише деякі можливості, які
може надати решітка RakeMax®.

Зображення з правої сторони:
RakeMax® J забезпечує підвищену гідравлічну
пропускну здатність і покращене видалення
механічних відходів з фільтраційної решітки
починаючи майже з самого дна каналу.

Приводний ланцюг виготовлений з зносостійкої або
нержавіючої сталі різних ґатунків для різних вимог.
Незалежно до конструкції, застосовуються стійкі до
зносу керамічні підшипники, які не вимагають
обслуговування.

Замість керамічного підшипника, також можна
використовувати жорстку ланцюгову систему,
занурену у воду

Решітки з малими прозорами (на зображені 6мм)
мають стрижні зі спеціальною конструкцією ‒ ”tear
drop” (падаюча крапля). Гідравлічні втрати у даному
варіанті різко знижуються, у порівнянні зі звичайними
плоскими чи трапецієподібними стрижнями.
Спеціальна будова дозволяє запобігти
закупорюванню простору між стрижнями твердими
часткам, такими як гравій,щебінь тощо.

Незалежна система безпеки (компенсатор крутного
моменту) чудово захищає решітку від пошкоджень,
даючи електричний сигнал. Особливий принцип
роботи та конструкції забезпечує безперебійний
моніторинг та широкий діапазон регулювання.
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Механізована грабельна решітка 
HUBER RakeMax® 

Ширина каналу: до 4000 мм
Висота скидання від дна каналу : до 20 м

Розмір прозорів: ≥ 1 mm
Кут встановлення: 50° – 85°

➤➤➤ Приклади установки

Універсальне застосування решіток HUBER RakeMax®
для широких каналів... 

… і глибоких каналів

➤ Дуже низькі гідравлічні втрати ‒ висока
ефективність сепарації

➤ Встановлення решітки можливе без нижньої
сходинки

➤ Компактний дизайн з низькою висотою установки
над верхнім краєм каналу 

➤ Відсутність неприємного запаху, легке зняття
кришок 

➤ Легке допасування до існуючих каналів.
можливість встановлення без приямків у каналі

➤ Суцільна зібрана конструкція з нержавіючої сталі,
яку можна легко вийняти з каналу.

➤➤➤ Переваги грабельної решітки HUBER RakeMax® 

➤➤➤ Розміри решітки


