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Solid Liquid Separation

Machinegegevens:

Bellmer zeefbandpersen
		

Zeefbreedte

Machine Type

Afmetingen (ca. mm)			

Gewicht (ca. kg)

(mm)

Lengte

Breedte

Hoogte

800

5.600

2.200

2.610

4.500

5.500

WP GREEN 1

1.200

5.600

2.700

2.610

6.300

7.300

WP GREEN 2

1.700

5.600

3.200

2.610

8.300

9.500

WP GREEN 3

2.200

5.600

3.800

2.610

9.500

12.100

WPN-I 2

1.700

5.750

3.300

3.210

9.500

11.800

WPN-I 3

2.200

5.750

3.800

3.210

14.000

15.500

WPN-I 4

2.700

5.800

4.300

3.260

17.000

18.800

WP GREEN 08

Zonder hogedrukzone		

Met hogedrukzone

Machine Type: GREEN = standaard toepassingen en I = speciale toepassingen

Opties

Bellmer zeefbandpers WP GREEN
Overkapping (optie)
Voorontwatering met
Bellmer Schikanen

De zeefbandpers is flexibel wat
betreft de uitvoering, de volgende
opties zijn o.a. mogelijk:

1e zone

• Extra hogedruk perszone
• Extra aanperswals (alleen I-versie)
• Overkapping
• Verlengde voorontwatering
• Recirculatie bandspoelwater
• Hergebruik filtraat als
bandspoelwater
• Aanpassing materiaalkeuze
• CIP (Cleaning in Place)
• Verlichting binnen de machine
• Automatische borstelreiniging
• Automatische vetsmering

5e zone
Extra hoge druk perszone
(optie)
4e zone
Hoge druk perszone

3e zone
Lage druk perszone

2e zone
Verticale schacht
(wig vorm)

Service
SOLIS beschikt over een service afdeling. Deze afdeling heeft alle onderdelen op voor
raad, doet onderhoud en kan check-up’s uitvoeren en eventuele storingen verhelpen.
Onderhoud is continuïteit.

SOLIS Projects bv
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[ www.bellmer.de ]
Alle data en procesgegevens zijn ter informatie,
steeds onder voorbehoud van tussentijdse
technische wijzigingen. Er kunnen geen rechten
ontleend worden aan deze getallen.

