
Sito segmentowe dla najwyższej wydajności
MaksyMalna otwarta powierzchnia przesiewu, dużo dłuższy czas pracy*.

Maksymalna otwarta powierzchnia przesiewu

Dzięki ciągłemu rozwojowi naszych systemów sit segmentowych jesteśmy w stanie 
połączyć trwałość sit gumowych i poliuretanowych z otwartą powierzchnią  
przesiewu podobną do sit drucianych. System MAX oferuje maksymalna otwartą 
powierzchnię przesiewu dla sit gumowych i poliuretanowych przy trwałości nawet 
dziesięciokrotnie większej niż sita druciane. Dodatkowym atutem jest zmniejszenie 
wagi sit dla systemu MAX nawet o 40 %.

System MAX powinien być stosowany w maszynach do klasyfikacji końcowej tam 
gdzie materiał nie jest podawany bezpośrednio na przesiewacz. MAX dostępny 
jest we wszystkich systemach mocowań oferowanych przez firmę Küper, zarówno 
do przesiewu na sucho jak i na mokro.

Funkcje i cechy

>  Maksymalizacja otwartej  
powierzchni przesiewu

>  Otwarta powierzchnia przesie-
wu jak w sitach drucianych 
przy o wiele większej trwałości

> Dostępne w gumie i poliuretanie
>	 Dla odsiewu na mokro i na  
 sucho
> Mniejsze zatykanie dzięki   
 elastycznemu polu przesiewu
> Dostępne we wszystkich   
 systemach montażowych   
 stosowanych stosowanych  
 przez firmę Küper

Sita 

Otwarta powierzchnia przesiewu 
Wzrost wydajności

+ 56 %*
Sita innego rodzaju
MAX

W porównaniu do sit innego rodzaju  
system MAX oferuje wydajność większą 
nawet do 56 % poprzez zwiększenie 
otwartej powierzchni przesiewu (* tutaj  
dla otworów kwadratowych 26 mm).

MAX

*W porównaniu do sit drucianych.
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Porównanie otwartej powierzchni przesiewu      

Otwory: 6,5                             29,80 %
Otwory: 6,5                 23,90 %

Otwory: 7,5                                           34,70 %
Otwory: 7,5                                      31,80 %

Otwory: 9,5                                                      39,00 %
Otwory: 9,5                                             34,10 %

Otwory: 10,5                                                        41,20 %
Otwory: 10,5                                    32,90 %

Otwory: 13,5                                                       41,10 %
Otwory: 13,5                             30,60 %

Otwory: 18,5                                                                        47,90 %
Otwory: 18,5                                 31,80 %

Otwory: 19,5                                                                           50,70 %
Otwory: 19,5                           28,40 %

Otwory: 26,0                                                                                          
Otwory: 26,0                                                 37,90 %

Otwory: 36,0                                                                       47,10 %
Otwory: 36,0                                                   38,90 %

Kruszony bazalt 
Otwory 18,5 kwadratowe  
Użycie w kamieniołomie,  
odsiew na sucho, guma GIGANT

+ 400 %
1.600 godzin, 336.000 ton  

Drut
VAriA-MAX

Kruszone gabro  
Otwory 13,5 kwadratowe 
Użycie w kamieniołomie,  
odsiew na sucho, guma GIGANT

+ 300 %
1.600 godzin, 224.000 ton 

Trwałość sit (przykłady)

Kruszony bazalt 
Otwory 13,5 kwadratowe  
Użycie w kamieniołomie,  
odsiew na sucho, guma GIGANT

+ 400 %
1.825 godzin, 265.600 ton  

Kruszony granit 
Otwory 13,5 kwadratowe  
Użycie w kamieniołomie,  
odsiew na sucho, guma GIGANT

+ 1.000 %
1.100 godzin, 200.000 ton  

VAriA-MAX

Kruszony bazalt 
Otwory 18,5 kwadratowe  
Użycie w kamieniołomie,  
odsiew na sucho, guma GIGANT

+ 500 %
1.700 godzin, 340.000 ton  

Drut
VAriA-MAX

Drut

VAriA-MAX
Drut

VAriA-MAX
Drut

drut                                                MaX inne rodzaje sit

MAX Inne rodzaje sit

Kamieni- 
ołomy

Kopalnie 
piasku i 
żwiru

Kopalnie   Recykling Przemysł

kann man dier 

Icons tauschen?


