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VIBRATING
SCREEN
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Manuseio delicado do produto
• Separação eficaz de líquidos dos sólidos
• Possibilita a desumidificação otimizada
na prensa
• Design compacto
• Baixos custos de instalação
• Baixos custos de manutenção
DESIGN
A Vibrating Screen foi projetada para o
coamento otimizado de peixe e carne cozidos
antes de passar pela prensa. Ela consiste em
uma unidade de tela montada dentro de uma
estrutura de aço inoxidável.
A Vibrating Screen Haarslev foi
projetada para remover líquidos de
peixe e carne cozidos.

A tela é disposta sobre uma estrutura de aço,
montada em quatro descansos com tampões
de borracha, o que reduz a vibração externa
ao mínimo e a mantém no lugar correto com
parafusos com mola ajustáveis nas laterais.
Um eixo excêntrico aplica a vibração na
unidade da tela.
A unidade consiste em duas partes. A parte
superior pode ser removida para o acesso da
manutenção. Tampas de inspeção no topo e
na lateral da parte superior.
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A estrutura possui entrada e saída flangeada e é
equipada com quatro descansos para a montagem
de um suporte de aço. A seção inferior possui formato
em V com calha de saída para frações líquidas.

DESEMPENHO
Capacidade da Vibrating Screen avaliada em
30-50 t/h de peixe ou carne cozidos.

OPÇÕES
Diferentes perfurações das chapas, dependendo
do tipo de material cru e outras características.
A capacidade e a vibração podem ser ajustadas por
um sistema de acionador de velocidade variável.

TIPO

CAPACIDADE
(t/h)

DIMENSÕES (mm)
Comprimento (L)

Altura (H)

Largura (W)

PESO
(kg)

1020

30

2496

1455

1458

675

1230

50

3490

1825

1780

1450

Nos reservamos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.
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MASTER
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HEAD OFFICE
Haarslev A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Denmark
Telephone: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com
LOCAL EXPERIENCE - GLOBAL PRESENCE
Entre em contato conosco ou visite nosso site para
encontrar o escritório de vendas mais próximo.

