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Przéno6n¡k sp¡ralny SF
Przenosn ki spiralne SF stosowane sq od wielu lat z
duzyr¡ powodzeniem jako urzqdzenia lransportowe w
komunalnych oczyszczalniach óceków iw ró2nych zakla-
dach przemyslowych. Przeno6niki umoz iwlajE lranspori
pozior¡y, skoÉñy i pionowy. Nasze ponad 20 letnie doé
wiadczenle w zakresie produkcji i eksploaiacj¡ spiral oraz
syclenow przano¡n "ow .prr¿ nych poTwal¿ proporcwac
optymalne rozwiqzania iechniczre.

Przenosniki spira ne f rnry Noggeralh wyposa2one sq w
spiralg bezwalowE. Geomelria sp¡ral¡, izn. skok, éredn ca
i ptzektó) pronilr zalezy od fansporlowanego medium
oraz warunków okalnych dobierana jesl ptzeznaszych
inzynierów

Obok spira i pojedynczel mozliwe sq wersje spiraljedno
lub w elowarstwow¡/ch, spiral wielostopn owyclr ub spiral
z wkladkami landemowymi.

P./enosr . sp a ly n a ty "o jeder pLlkl poop¿a r"
umieszczony w strefie napedu. Spirala lworzy obciq:enie
liniowe w korycie ilesl prowadzona przez geometrie
koryla. Spirala bezwalowa umoz iwa transporl maleratu
suchego, wilgotnego, ciastowalego, lepkego, py isiego,
grubozarnislego abrazyjnego.

Zar¡knlgle koryto w kszlarbie lilery U zapobiega
probemom zwlqzanych z kurzem, pyiem zapachem.
Korylo w kszialc e liiery U wyko¡ywane jesl ze siali
szlachehej, inne rnaleriaiy na zapl,,lanie.
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lvlo2l¡wo6c¡ zastosowan¡a
. oczyszczaln je 6cieków
' Przemysl budowla¡y
. pfzemysi chemiczny
. zaklady aczyszcza.tia I przelwarzania odpadów
' przelwórstwo migsa / ke2nie
' przemysl produkcji napojów
.przemysl paplern¡czy / drzewny

. przemysl przelwórslwa meta

. pkelwórslwo owoców i warzyw

.du2e kuchnie / przemysl spo:ywczy

Moiliw06ci montaiu
lJ porncze r e l.ansp.iu p.zo¡e!10
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Zalety
-t n¡skie zrzyc e energli
t wysoka równomiernoéó pracy
t niewie kiopór przemieszczania
+ brak b okad
) lania eksploatacja i konseMacja
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