Sita napinane

Sita

Znane mocowanie i najlepsze materiały sit
Sita, które precyzyjnie dopasowane są do swoich zadań.

Sita napinane firmy Küper stosowane są wszędzie tam gdzie wymagana jest duża
wytrzymałość przy materiałach abrazyjnych albo posiadających skłonność do
zatykania. Sita napinane poprzecznie lub wzdłużnie możemy wykonać w każdym
z materiałów firmy Küper – gumie GIGANT i CLEAN, poliuretanach KÜPRENE I
GK-SOFT – budowa sita nie zależy od materiału z jakiego jest wykonane.
Stalowe linki napinające lub zbrojenie są zatopione głęboko w materiale i chronione przed ścieraniem. Linki napinają sito w żądanym kierunku. Sita napinane
wykonujemy według życzeń i potrzeb klienta, w różnych wymiarach, materiałach
i formach oczek. Sita wulkanizowane są w formach dzięki czemu są trwałe i
posiadają otwory o przekroju stożkowym – mniej podatne na zatykanie. To istotna
zaleta przy materiałach ze skłonnościami do zatykania.
Standardowe sita napinane są wykonywane za pomocą sztancowania z rożnego
rodzaju mat gumowych i posiadają otwory o jednakowym przekroju. Napinanie –
zbrojenie realizowane jest za pomocą tkaniny zatopionej w gumie.

Porównanie trwałości i czasu pracy
gumy do drutu w odsiewie na sucho
Guma – drut

+ 1.100 %
Guma
Drut

Wulkanizowane na gorąco sita z
wysokiej jakości gumy osiągają
wielokrotnie dłuższą żywotność
w porównaniu do sit drucianych.

Funkcje i cechy

Napinane poprzecznie i 		
wzdłużnie
> Wykonanie w różnych 		
wymi arach typach i formach,
		w zależności od potrzeb i
		życzeń klienta
> Nie wymagają przebudowy
przesiewacza
> Nieograniczony wybór 		
wielkości otworów
> Otwory stożkowe – sita 		
wulkanizowane, dzięki temu
są trwalsze i mają mniejszą
tendencję do zatykania
> Dostępne we wszystkich 		
materiałach stosowanych 		
przez firmę Küper
>

Sito napinane poprzecznie Küper
Siły napięć przenoszone są za
pomocą linek stalowych.

Sito napinane poprzecznie
ze środkową listwą mocującą

Sito napinane poprzecznie standard –
z napinaniem za pomocą włókna

Sito napinane wzdłużnie Küper

Zastosowanie

Kamieniołomy

Kopalnie
piasku i
żwiru

Kopalnie

Recykling
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