MACHINES

Slibfilterpers SPP400***
Koekvolume 2,4 liter

Overzichtelijk
bedieningspaneel

Filtereenheid

Aanzuigpomp

De slibfilterpers SPP400*** is speciaal
ontwikkeld voor kleine bouwplaatsen
en is dankzij zijn compacte
constructie de meest mobiele
en de eenvoudigst te bedienen
filterpers op de markt. Dankzij het
lage gewicht, de gepatenteerde

luchtkussentechnologie en het
verrijdbare chassis is de pers
eenvoudig door één persoon
te bedienen.
Met deze slibfilterpers biedt TYROLIT
u de mogelijkheid om beton- en

natuursteenslib milieuvriendelijk en
correct af te voeren. Het gerecyclede
water kan probleemloos worden
hergebruikt of via het riool worden
afgevoerd. Het residu in het filter
(koeken) kan daarnaast goedkoop als
bouwafval worden afgevoerd.

MACHINES

Systeem en toebehoren
Technische gegevens

Andere uitvoeringen

Slibfilterpers SPP400***

Slibfilterpers SPP1200***

Korte beschrijving

Mobiele oplossing voor
bouwplaatsen voor één dag

Bedrijf

Perslucht

Luchtbehoefte

250 l / 8 bar

Recyclingcapaciteit

400 – 600 l / u.

Koekvolume

2,4 l

Korte beschrijving

Hoge filtercapaciteit voor industrieel
gebruik op grote bouwplaatsen,
betonfabrieken of natuursteenbedrijven

Bedrijf

Perslucht

Luchtbehoefte

500 l / 7 bar

Recyclingcapaciteit/uur

2 000 l / u. – 160 kg
Vaste stoffen

Recyclingcapaciteit / cyclus

400 l / u. – 32 kg
Vaste stoffen

Koekvolume

30 l

Afmetingen en gewicht
Lengte

600 mm

Breedte

630 mm

Hoogte

950 mm

Gewicht

79 kg

Aanbevolen compressor
Vermogen

340 l / min

Aanzuigdruk

8 bar

Omwentelingen

1 450 omw. / min

Andere uitvoeringen

Afmetingen en gewicht
Lengte

1 200 mm

Breedte

800 mm

Hoogte

1 600 mm

Gewicht

520 kg

Aanbevolen compressor
Vermogen

500 l / min

Aanzuigdruk

8 bar

Slibfilterpers SPP600***
Korte beschrijving

Mobiel en stationair te
gebruiken voor continu gebruik
op bouwplaatsen

Bedrijf

Perslucht

Luchtbehoefte

250 l / 6 bar

Recyclingcapaciteit

400 – 600 l / u.

Koekvolume

6,4 l

Afmetingen en gewicht
Lengte

1 200 mm

Breedte

800 mm

Hoogte

1 620 mm

Gewicht

320 kg

Aanbevolen compressor
Vermogen

340 l / min

Aanzuigdruk

10 bar

Omwentelingen

1 450 omw. / min

Systeem en toebehoren
Slibfilterpersen
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