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Osad dopływa do prasy z flokulatora króćcem 

umiejscowionym w dolnej części urządzenia. 

Motoreduktor napędza wał ze wstęgą ślimakową, 

która wynosi osad w górę urządzenia. Ciecz przesiąka 

przez sito dynamiczne pozostawiając osad na jego 

wewnętrznej  s t ron ie .  Zagęszczony  osad 

transportowany jest do komory wysypu, a odciek 

odprowadzany jest króćcem odciekowym. Prasa 

posiada płynną regulacje prędkości obrotowej 

ślimaka i ustawienia wielkości szczeliny między 

tarczą dociskową osadzoną na wale prasy,                  

a obudową komory wysypowej, co pozwala               

na regulację stopnia odwodnienia osadu.

mięsnej, drobiarskiej 

-  do mechanicznego odwadniania resztek  

    poubojowych, 

-  do podczyszczania wody z podrobów.

spożywczej 

- w zakładach przetwórstwa owoców i warzyw,

- do odwadniania zanieczyszczeń 

odseparowanych na sitach.

browarniczej

- filtracji wody z mycia kadzi fermentacyjnych,                 do 

- do mechanicznego podczyszczania ścieków.

Przeznaczenie

Zasada działania

3 kW
33,5-5,5 m /h 

nadawy
AISI304

Moc napędu MateriałWydajność

1,1 kW
31,5-2,5 m /h 

nadawy
AISI304PPO 200

PPO 300

PPO 250 2 kW
32,5-3,5 m /h 

nadawy
AISI304

Parametry techniczne

ochrony środowiska 

- w komunalnych oczyszczalniach ścieków, 

- w przemysłowych podczyszczalniach ścieków.

recyklingu tworzyw sztucznych 

-  do odwadniania skratek z podczyszczania               

     mycia tworzywa,wód z układów 

-  do końcowej filtracji ścieków,

-  do odwadniania płatka po myciu. 

Prasa zdobyła szerokie uznanie wśród klientów pracując w branżach:



Hałas 60 dBa (1m)

Every

drop
counts

Schemat działania

PPO 200 PPO 250 PPO 300

A ~2145 ~2145 ~2325

B ~1605 ~1605 ~1700

C 1550 1550 1572

D 620 620 670

E 575 575 600

PPO 200 PPO 250 PPO 300

Masa ~500 kg ~550 kg ~650 kg

Masa

Wymiary

Oferujemy części zamienne kompatybilne
z urządzeniami innych producentów pras



lub na adres e-mail: office@pftechnology.eu

PFTechnology Sp. z o.o. sp. k.       
26-680 Wierzbica

ul.Kościuszki 96
tel./fax 48 618 20 82
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