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Slibindikking
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Solid Liquid Separation

Machinegegevens:

Bellmer bandindikkers
		
Machine Type

Afmetingen (ca. mm)		
Zeefbreedte (mm)

Lengte

Breedte

Gewicht (kg)

Hoogte		

Geïnstalleerd
vermogen (kW)

TD Basic

800

2.350

1.615

1.350

1.500

0,55

TD GREEN 08

800

3.210

1.620

1.350

2.100

0,75

TD GREEN 1

1.200

3.210

2.020

1.350

2.600

0,75

TD GREEN 2

1.700

3.210

2.520

1.350

3.200

1,1

TD GREEN 3

2.200

3.210

3.020

1.350

3.900

1,5

TD GREEN 4

2.700

3.260

3.520

1.400

5.200

2,2

TD GREEN 5

3.200

3.260

4.020

1.400

5.800

3,0

Opties

Bellmer bandindikker TD GREEN

De bandindikker is flexibel wat
Zeefband

Schikanen

Slib drempel

betreft de uitvoering, de volgende
opties zijn o.a. mogelijk:
• Overkapping
• Verlengde bandindikker
• Invoerconstructie C of H
• Recirculatie bandspoelwater
• Aanpassing materiaalkeuze
• Aerosol- en geluidswerende
platen
• Verlichting binnen de machine
• Automatische borstelreiniging
• Automatische vetsmering

Inspectieluiken

Slib inlaat
(geoptimaliseerd)

Draagribben
ter ondersteuning
van zeefband

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

SOLIS Projects bv

MrE M
You
bB
eE
s tR pOaFr tBnEeLrL M
i nE Rs oGl R
i dO Ul iPq u i d s e p a r a t i o n

[ 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.

