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Przesiewacze wibracyjne o ruchu kołowym 

i eliptycznym, przesiewacze z podwójną

masą niewyważoną
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Nowoczesna klasyfikacja sitowa 

Klasyfikacja sitowa polegająca na rozdzielaniu 
materiałów sypkich na różne klasy ziarnowe należy 
do najważniejszych operacji roboczych w technice 
procesowej. Do przesiewania w rozszerzonym znaczeniu 
tego pojęcia należą, poza dokładnym rozdzielaniem 
materiałów wg wielkości ziarna, także wzbogacanie, 
rozdzielanie wstępne, przesiewanie kontrolne, 
odwadnianie i odmulanie.

Powodzenie przesiewania zależy od prawidłowej oceny 
materiału wymagającego klasyfikacji, wyboru pokładu 
sitowego, a także od konstrukcji i nastawień roboczych 
odpowiedniego przesiewacza.

Miernikiem powodzenia przesiewania jest 
sprawność przesiewania wyrażona jako udział ziaren 
nieprawidłowych w uzyskanych klasach ziarnowych.

Przesiewacz BHG z podwójną masą niewyważoną do wstępnego sortowania surowego węgla płukanego

Jest oczywiste, że optymalny wynik przesiewania, przy 
rozsądnych kosztach, nie jest możliwy do osiągnięcia 
we wszystkich zastosowaniach przez wykorzystanie 
przesiewaczy jednego typu. Na przeszkodzie stoją  
wysokie wymagania odnośnie wyników przesiewania 
oraz różnorodność materiałów poddawanych 
przesiewaniu.
Z tego względu z naciskiem podkreślamy potrzebę 
powierzania zadań rozwiązywania problemów 
związanych z przesiewaniem wyspecjalizowanej firmie. 
Firma SIEBTECHNIK nie tylko oferuje szeroki program 
przesiewaczy i zatrudnia zespół pracowników o solidnej 
wiedzy fachowej, lecz także dysponuje doświadczeniami 
zebranymi w skali światowej i w przekroju różnorodnych 
branż.

Ponadto SIEBTECHNIK jest liderem w zakresie serwisu 
posprzedażnego, zapewniając sprawne i stałe 
zaopatrzenie w części zamienne i części zużywające się 
także w odniesieniu do starszych maszyn.
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 Nowoczesne przesiewacze

Ocena nowoczesnych urządzeń przesiewających jest 
dokonywana na podstawie skuteczności i wydajności  
przesiewania na m² powierzchni sita, dyspozycyjności 
użytkowej, zapotrzebowania mocy i wymagań 
dotyczących obsługi  (liczba operatorów). Ważnym 
czynnikiem jest także ekonomiczność pracy urządzenia.

Stale rosnące wielkości nadawy związane z wciąż 
rosnącym popytem na materiały sypkie wymagają 
stosowania większych maszyn. Ważny czynnik 
w odniesieniu do takich urządzeń stanowi także 
ekonomiczność ich eksploatacji.

Rozpoznając tę tendencją firma SIEBTECHNIK rozpoczęła 
już przed wielu laty projektowanie i produkcję wielkich 
maszyn przesiewających o wysokiej wydajności 
przeznaczonych dla instalacji wzbogacania.

Wielkie przesiewacze firmy SIEBTECHNIK o szerokościach 
do 5,5 m i długościach 11 m są już od dawna użytkowane 
z powodzeniem w różnych krajach w przemyśle i w 
górnictwie.

Stale był rozwijany także nasz szeroki program 
przesiewaczy o średniej i małej wydajności, 
reprezentujący aktualny stan techniki.

Budujemy i dostarczamy maszyny specjalne, takie 
jak oddzielacze wstępne, przesiewacze podwodne, 
przesiewacze z sitami piaskowymi dla wszystkich 
materiałów ziarnistych, przesiewacze przejezdne, 
stacjonarne, z obudowami przeciwpyłowymi, do 
przesiewania w atmosferze gazu ochronnego itd.

Zależnie od zadania procesowego istnieje możliwość 
wykorzystania w naszych maszynach sit napinanych 
poprzecznie i podłużnie, systemowych pokładów 
sitowych wszystkich znanych producentów, blach 
perforowanych, a także ciężkich rusztów sitowych.

Wszystkie maszyny są konstruowane na nowoczesnych 
urządzeniach współpracujących z programami CAD.

Projekt CAD wibracyjnego przesiewacza z pokładem sitowym o ruchu kołowym z masą drgającą 12 ton 
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Przesiewacze wibracyjne o ruchu kołowym "REKORD" 

Zakresy wykorzystania
 piasek, żwir, materiały budowlane
 materiał skalny, tłuczeń, grys
 minerały, rudy, peletki, aglomeraty
 węgiel, koks, koks naftowy
 produkty chemiczne, nawozy sztuczne, granulaty
 żywność, zboża, pasze
 sole, cukier
 kompost, odpady, żużel ze spalania odpadów

Sposób pracy
Przesiewacze wibracyjne SIEBTECHNIK o ruchu kołowym są 
maszynami wykorzystującymi zasadę drgań swobodnych. 
Oznacza to, że średnica okręgu drgań ulega swobodnemu 
dopasowaniu odpowiednio do stosunku masy rzeszota i masy 
niewyważonej.
Przesiewacze wibracyjne o ruchu kołowym mają mocno 
pochyły kąt rzutu materiału i z tego względu wymagają stoso-
wania kątów nachylenia dna sitowego od 10° do 18°. Wyjątek 
stanowią przesiewacze odwadniające o kącie 3° do 5° i prze-
siewacze o dużym pochyleniu, np. przesiewacze piaskowe, o 
nachyleniu 25° do 40°.

Cechy techniczne maszyny
Rzeszoto złożone ze ścian bocznych i poprzecznic 
przejmuje wszystkie siły statyczne i dynamiczne. Wał 
napędowy z masami niewyważonymi obraca się w 
dwóch łożyskach tocznych usytuowanych w środku 
ciężkości rzeszota.
Przesiewacz jest napędzany za pośrednictwem pasa 
klinowego lub poprzez sprzęgło podatne. Przesiewacze 
wielkogabarytowe są dodatkowo wyposażone w wał 
przekładni odboczkowej.
Łożyska są smarowane olejem lub smarem stałym. 
Rzeszoto jest podparte elastycznie na elementach 
sprężynujących na konstrukcji dolnej.
Rzeszoto jest do wyboru przygotowane do założenia sit 
napinanych podłużnie lub poprzecznie lub sit płaskich. 
W przypadku materiałów pylących dostarczamy na 
życzenie przesiewacze o ruchu kołowym z kołpakiem 
przeciwpyłowym lub zamkniętą skrzyniową osłoną 
przeciwpyłową.

Przesiewacz wibracyjny REKORD o ruchu kołowym z 2 pokładami sitowymi

Dane techniczne
Szerokość użytkowa mm od 400 do 2700
Długość użytkowa mm od 800 do 8000
Pochylenie pokładu sitowego w stopniach od 8 do 40
Liczba drgań min-1 od 800 do 3000
Skok drgań mm od 2 do 12
Kąt rzutu w stopniach od 75 do 85
Masa drgająca t do 14

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian podyktowanych potrzebami postępu technicznego.Przesiewacz jednopokładowy Przesiewacz wielopokładowy



5

 Przesiewacze wibracyjne o ruchu kołowym "REKORD"

Przesiewacz o ruchu kołowym 
REKORD z 2 pokładami sitowymi i 
natryskami na pokładzie górnym i 
dolnym do sortowania i przemywania 
żwiru niekruszonego.
Rozdział na frakcje 8 i 4 mm.

 Przesiewacze o ruchu liniowym typ HR/HR-E

Dla zastosowań wymagających wy-
korzystania mniejszych przesiewaczy 
o liniowym ruchu drgającym do 
szerokości ok. 1500 mm i długości 4000 
mm (np. odwadnianie piasku, żwiru, 
zwiercin lub popiołu paleniskowego) 
budujemy przesiewacze o liniowym 
ruchu drgającym wyposażone w 
silnik z masą niewyważoną osadzony 
u góry lub u dołu maszyny.
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Przesiewacze z podwójną masą niewyważoną "HG" 

Zakresy wykorzystania
 piasek, żwir, materiały budowlane
 materiał skalny, tłuczeń, grys
 minerały, rudy, peletki, aglomeraty
 węgiel, koks
 produkty chemiczne, nawozy sztuczne, granulaty
 żywność, zboża, pasze
 sole, cukier
 kompost, odpady, żużel ze spalania odpadów

Sposób pracy
Przesiewacze SIEBTECHNIK z podwójną masą 
niewyważoną są maszynami o drganiach swobodnych i 
liniowym kierunku drgań. Kąt rzutu jest określony przez 
konstrukcję maszyny i technikę procesową i wynosi 
ok. 35° do 60°. Masy niewyważone można regulować 
stopniowo w zakresie 50 do 100%. W ten sposób 
możliwe jest dopasowanie skoku drgań do wymagań 
techniki procesowej.

Cechy techniczne maszyny
Przesiewacze z podwójną masą niewyważoną 
produkujemy jako urządzenia jedno- i dwupokładowe. 
Rzeszoto utworzone ze ścian bocznych, poprzecznic i 
mostu napędowego przejmuje wszystkie siły statyczne i 
dynamiczne. Przekładnie z podwójną masą niewyważoną 
są ułożyskowane na moście napędowym, z reguły ponad 
pokładem sitowym. Sześć wielkości konstrukcyjnych 
przekładni umożliwia optymalne dopasowanie maszyny 
do konkretnych zadań użytkowych.
Przekładnie można wymienić szybko i bez trudu. Są one 
produkowane i serwisowane przez firmę SIEBTECHNIK. 
Przeniesienie mocy z silnika trójfazowego następuje 
za pośrednictwem sprzęgła lub przekładni z pasem 
klinowym.
Maszyna jest podparta na 4 elementach sprężynujących 
na konstrukcji dolnej. Dynamiczne siły odwodzące są 
niewielkie. Mimo to w razie potrzeby konstruujemy, 
wytwarzamy i dostarczamy ramy o przeciwnym ruchu 
drgającym, umożliwiające dalsze obniżenie obciążeń 
dynamicznych. Rzeszoto jest do wyboru przygotowane 
do nałożenia sit napinanych podłużnie lub poprzecznie 
lub sit płaskich.

Przesiewacz z podwójną masą niewyważoną HG, z 3 przekładniami, wielkość 41 S

Przesiewacz jednopokładowy Przesiewacz wielopokładowy

Dane techniczne
Szerokość użytkowa mm od 1500 do 5500
Długość użytkowa mm od 4000 do 11000
Pochylenie pokładu sitowego w stopniach od 0 do 40
Liczba drgań min-1 od 700 do 1000
Skok drgań mm od 6 do 16
Kąt rzutu w stopniach od 35 do 60
Masa drgająca t do > 30

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian podyktowanych potrzebami postępu technicznego.
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 Przesiewacze z podwójną masą niewyważoną "HG"

Przesiewacz z podwójną masą 
niewyważoną HN, z osłonami 
przeciwpyłowymi do sortowania 
gorącego materiału do budowy dróg 
o temperaturze bliskiej 400 °C do 
posadowienia w ciągu procesowym z 
mieszalni mas bitumicznych.

Dwupokładowy przesiewacz 
wibracyjny o ruchu liniowym z 
trzema przekładniami o wielkości 
31 do sortowania płukanego węgla 
kamiennego.

Sześć przesiewaczy z podwójną 
masą niewyważoną typu HG-C do 
odsiewania pozostałości z instalacji 
spalania odpadów – miejsce 
posadowienia bezpośrednio za 
piecem do spalania.
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Przesiewacze z podwójną masą niewyważoną "BHG" 

Zakresy wykorzystania
 węgiel kamienny surowy i płukany
 rudy żelaza i miedzi, minerały, aglomeraty, granulaty
 kizeryt i sól kamienna
 skały twarde, wapień
 piasek, żwir, materiały budowlane

Sposób pracy
"Przesiewacze bananowe" firmy SIEBTECHNIK są pod 
względem konstrukcyjnym szybkobieżnymi przesiewaczami 
wibracyjnymi. Dzięki stromemu nachyleniu pokładu sitowego 
uzyskana zostaje duża prędkość transportu materiału.
Utworzona zostaje bardzo cienka warstwa materiału, przez co 
większa część materiału drobnoziarnistego zostaje przesiana 
przez oczka podłużne sita. Nachylenie sita maleje w środkowej 
części i na końcu pokładu, przez co prędkość transportu 
materiału maleje. W tej części następuje optymalne oddziele-
nie ziaren materiału o wielkości granicznej.

Przesiewacz bananowy z podwójną masą niewyważoną do przesiewania soli potasowej w Chinach

Dane techniczne

Szerokość użytkowa mm od 800 do 5500
Długość użytkowa mm od 1900 do 11000
Pochylenie pokładu sitowego w stopniach od 0 do 40
Liczba drgań min-1 od 700 do 1000
Skok drgań mm od 6 do 16
Kąt rzutu w stopniach od 35 do 60

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian podyktowanych potrzebami postępu technicznego.

Przesiewacze bananowe firmy SIEBTECHNIK zapewniają także 
przy wyjątkowo dużych szybkościach doprowadzania nadawy 
i przy trudnych materiałach precyzyjne rozdzielenie frakcji. 
Przesiewacze bananowe były pierwotnie budowane na po-
trzeby rozdzielania dwóch produktów i sprawdziły się w wielu 
zastosowaniach użytkowych. Wielokrotnie były one również 
stosowane z dobrym skutkiem do rozdzielania materiałów 
wieloskładnikowych.

Cechy techniczne maszyny
Przesiewacze bananowe typoszeregu BHG są przesiewaczami 
z podwójną masą niewyważoną, podobnie jak nasze maszyny 
HG opisane na stronie 6. Tym samym wyróżniają je te same ce-
chy techniczne. Przesiewacze bananowe wytwarzamy zależnie 
od zamierzonego wykorzystania jako maszyny jedno- lub 
dwupokładowe z typowym pięciostopniowym nachyleniem 
pokładu sitowego z malejącą stromością nachylenia od strony 
wlotowej do wylotowej. Dla przykładu pochylenie pokładu si-
towego w części stromej może wynosić od 25° do 40°, w części 
środkowej od 15° do 25°, a w części płaskiej od 0° do 15°. 
Liczbę stopni pochylenia pokładu sitowego i kąty pochylenia 
tych stopni można dobrać indywidualnie zależnie od potrzeb 
(np. w przypadku ograniczeń związanych z zastosowanymi 
konstrukcjami stalowymi). Budujemy przesiewacze bananowe 
o efektywnej powierzchni sita do 50 m².

Schemat roboczy 
3 - 4 m/s

1 - 1,5 m/s

0,5 - 0,8 m/s



9

 Przesiewacze z podwójną masą niewyważoną "BHG"

Dwupokładowy przesiewacz 
bananowy typ BHG 27/73 II 
eksploatowany w kopalni miedzi w 
Chile.

Przesiewacz z podwójną masą 
niewyważoną BHG, do przesiewania 
granulatu rudy żelaza i aglomeratu, o 
wydajności do 2000 t/h i rozdzielaniu 
frakcji 5,6 mm.

Pięć przesiewaczy z podwójną 
masą niewyważoną BHG, typ 
jednopokładowy o wymiarach 
2,2 x 4,8 m, do klasyfikacji skał 
diamentonośnych.
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Przesiewacze wibracyjne o ruchu eliptycznym 

Bazując na wytrzymałych i wypróbowanych elementach 
składowych maszyn SIEBTECHNIK, przesiewacz 
wibracyjny o ruchu eliptycznym firmy SIEBTECHNIK 
łączy zalety maszyn o ruchu liniowym i kołowym przy 
poziomym ustawieniu i wysokiej wydajności właściwej.

Napęd z dwoma wałami wyposażony w elektroniczny 
układ sprzęgający działający w trybie Master/Slave 
umożliwia bezstopniowe nastawienie długości elipsy 
(kąt rzutu) i przyspieszenia maszyny podczas pracy, co 
sprawia, że nie jest wymagane zatrzymanie maszyny w 
celu optymalizacji jej osiągów.

Przez wykorzystanie np. magistrali Profibus można w 
połączeniu z układami sterowania, jakimi dysponuje 
użytkownik, wprowadzić parametry pracy dostosowane 
do konkretnych zadań procesowych.

Możliwe jest także zaprogramowanie cyklu czyszczenia 
z rzutem pionowym i maksymalnym przyspieszeniem w 
celu uwolnienia ziaren uwięzionych w sicie, co eliminuje 
potrzebę pracochłonnego czyszczenia ręcznego.

Rozmieszczenie napędu w obrębie obrysu maszyny 
umożliwia posadowienie i eksploatację przesiewacza 
także przy niekorzystnych warunkach przestrzennych i 
w niskiej hali.
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 Oddzielacz wstępny

Oddzielacz wstępny

 z blachami perforowanymi lub 
 rusztami kaskadowymi
 jako maszyna o ruchu kołowym
 Typ konstrukcyjny: REKORD
 jako maszyna o ruchu liniowym
 Typ konstrukcyjny: HG
 z przekładnią, z podwójną masą
 niewyważoną SIEBTECHNIK
 jako maszyna o ruchu mimośrodowym
 Typ konstrukcyjny: VS

Oddzielacze SIEBTECHNIK z kaskadowo rozmieszczonymi 
ciężkimi blachami perforowanymi lub stabilnym rusztem 
kaskadowym sprawdzają się znakomicie przez wiele lat 
w ciężkich warunkach użytkowania.
Oddzielacze wstępne znajdują zastosowanie przede 
wszystkim w kamieniołomach na pierwszym stopniu 
łamania, w kopalniach rud metali oraz w instalacjach 
przeróbki żużla. Dzięki kaskadowej powierzchni sitowej 
uzyskane zostaje dobre przewarstwienie materiału 
sortowanego.
Jeśli sortowany materiał zawiera kawałki o kształcie 
słupkowym lub rombowym wykazujące skłonność 
do zakleszczania się, zalecamy wykorzystanie rusztu 
kaskadowego o szczelinach rozszerzających się w 
kierunku transportu materiału.
Budujemy oddzielacze wstępne o szerokościach sita do 
2000 mm i długościach sita do 4000 mm.

Oddzielacz wstępny z blachami perforowanymi jako maszyna o ruchu mimośrodowym

Oddzielacz wstępny V16/40 l z rusztem kaskadowym
dla odciążenia ustawionej za oddzielaczem kruszarki udarowej

w kamieniołomie wapienia
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Przesiewacze z podwójną masą niewyważoną "UHG" 

Przesiewacze podwodne firmy SIEBTECHNIK, typ 
konstrukcyjny UHG, sprawdziły się znakomicie przy 
dokładnej klasyfikacji drobnoziarnistych surowców 
mineralnych. W tym typie konstrukcyjnym pokład 
sitowy jest po stronie nadawy bardzo silnie nachylony i 
zanurzony w skrzyni podwodnej.
Następnie pokład ten przechodzi pod płaskim kątem 
do przelewu i po ok. 2/3 długości pokładu sitowego 
wynurza się z lustra wody. Przesiewany materiał 
przedostaje się już w stanie intensywnego zmieszania z 
wodą do części pokładu sitowego zanurzonej w wodzie 
i podlega tutaj szlamowaniu oraz klasyfikacji.

Intensywne drgania liniowe zapewniają rozpuszczenie 
aglomeratów, rozbicie skupisk ziaren i ostre oddzielenie 
frakcji ziaren. Wszystkie ziarna o wymiarze nadsitowym 
są kierowane ku górze i ulegają odwodnieniu na 
ostatnim odcinku pokładu sitowego równym trzeciej 
części długości całkowitej pokładu.
Pompa umieszczona u góry skrzyni zasobnikowej wody 
reguluje wspólnie z przelewem skrzyni poziom wody 
usuwając przy tym równocześnie produkt podsitowy. 
Budujemy przesiewacze podwodne o szerokości 
użytkowej 1000 do 2500 mm i jednolitej długości 
konstrukcyjnej 4000 mm.
Przy pomocy naszych przesiewaczy podwodnych 
uzyskujemy rozdzielczość klasyfikacji do 0,5 mm.

Przesiewacz podwodny UHG o wymiarach 1,6 x 4 m do klasyfikacji piasku kwarcowego o ziarnie 0,6 mm dla przemysłu szklarskiego.

Typowy schemat procesowy
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 Przesiewacze do piasku

Przesiewacze do piasku

 jako maszyna o ruchu kołowym
 Typ konstrukcyjny: REKORD

 jako maszyna o ruchu liniowym 
 Typ konstrukcyjny: HG

Jeśli materiał przesiewany o krytycznej zawartości 
wilgoci lub nieznacznej domieszce gliny, jak np. piasek 
naturalnie wilgotny wykazuje skłonność do zatykania 
oczek sita w normalnych przesiewaczach, zalecamy 
wykorzystanie naszych przesiewaczy do piasku o 
nachyleniach pokładu sitowego od 25° do 40°.
W maszynach o kołowym ruchu drgającym, ruch 
kołowy jest zorientowany przeciwnie do kierunku 
transportu materiału przesiewanego, a w maszynach o 
ruchu liniowym kąt ustawienia jest niemal prostopadły 
do poziomu sita. Dla przesiewaczy piasku ilość 
doprowadzanego piasku jest uzależniona od wilgotności 
piasku, udziału gliny, składu ziarnowego, kształtu ziaren, 
a także od wielkości i kształtu oczek dna sita. Szczególnie 
dobrze sprawdziły się cienkodrutowe sita strunowe i sita 
o oczkach podłużnych.
Przesiewacze piasku budujemy i dostarczymy w 
komplecie ze zsuwniami i lejami na rusztowaniach 
płozowych lub ramach przejezdnych, jako maszyny 
jednopokładowe i półtorapokładowe o następujących 
wymiarach właściwych sita:
 1000 x 2500 mm  1000 x 3000 mm
 1200 x 2500 mm  1200 x 3000 mm
 1600 x 3000 mm  1600 x 4000 mm
 2000 x 4000 mm

Wykonania specjalne na życzenie.

Przejezdna instalacja przesiewająca składająca się z przesiewacza o ruchu kołowym,
kosza zasypowego, przenośników taśmowych i ramy podwozia

Przesiewacz do piasku, typ konstrukcyjny HG
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Przesiewacze wielopokładowe "MDS"  

Przesiewacze specjalne  

Wysoka efektywność przy szczupłości przestrzeni. Do 
wstępnego rozdzielania, wzbogacania i przesiewania 
trudnych materiałów mineralnych, także o stosunkowo 
wysokim udziale ziaren granicznych i krytycznej 
zawartości wody zalecamy nasze przesiewacze 
wielopokładowe zawierające do 5 pokładów sitowych 
ustawionych ponad sobą.
Przeważająco monogranularny przesiew uzyskany przez 
bardzo strome nachylenie pokładu sitowego zwłaszcza 
w strefie dolnej, umożliwia uzyskanie wysokich osiągów 
przesiewania i dobrą dokładność klasyfikacji, także przy 
małych otworach sit.

Przesiewacze w wykonaniu lekkim do klasyfikowania, 
filtrowania, przesiewania kontrolnego przy mniejszych 
nadawach materiału oferujemy:

 jako maszyny jedno- i wielopokładowe
 ze stali zwykłej, szlachetnej i aluminium
 jako urządzenia stacjonarne,
 na płozach lub urządzenia przejezdne
 z osłonami przeciwpyłowymi i bez
 o konstrukcji gazoszczelnej do przesiewania
 materiału w atmosferze gazu ochronnego

Do naszego programu produkcyjnego należą od lat 
przesiewacze odpadów przemysłowych, kompostu z 
odpadów biologicznych oraz przesiewacze dla innych 
zastosowań w branży utylizacji odpadów i recyklingu.
Także w przypadku problemów, które wydają się nie 
do rozwiązania warto skontaktować się z nami. Do 
dyspozycji klientów stoi nasz zgrany zespół inżynierów i 
nasze 80-letnie doświadczenie.

Przesiewacz wielopokładowy MDS w zakładzie przerobu 
materiałów skalnych

Przesiewacz o ruchu kołowym REKORD do przesiewania pasz
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 Przesiewacze do wszystkich materiałów wymagających klasyfikacji

Przesiewacze o ruchu kołowym REKORD
wielkość 1,4 x 4,5 m, do odwadniania izolacyjnych materiałów budowlanych

Przesiewacz o ruchu liniowym typu HR-C 
do oddzielania zwiercin

Przesiewacze o ruchu kołowym REKORD
wielkość 1,6 x 4,0 m, do przesiewania wilgotnego piasku

Przesiewacz z podwójną masą niewyważoną HG
do odwadniania

Przesiewacz o ruchu kołowym REKORD
do przesiewania piasku i żwiru w instalacji wzbogacania

Przesiewacz z podwójną masą niewyważoną HG 
do rozdzielania złomu stalowego w instalacji rozdrabniania złomu
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Program dostaw

Przesiewacze
i wzbogacalniki

Przesiewacze wibracyjne o ruchu kołowym i eliptycznym
Przesiewacze z podwójną masą niewyważoną
Wielopokładowy przesiewacz poziomy
Przesiewacze z sitami okrągłymi
Osadzarki

Urządzenia do pobierania
próbek, urządzenia 
rozdrabniające i laboratoryjne

Agregaty pojedyncze i instalacje do pobierania
i przygotowania próbek
Kruszarki szczękowe
Kruszarki walcowe
Kruszarki młotkowe i udarowe
Młyny wibracyjne i obrotowe
Nożyce wirujące
Przesiewarki kontrolne
Przesiewarki analityczne
Dzielniki
Bębny testowe

Wirówki filtracyjne

Wirówki ślimakowo-sitowe
Wirówki pulsacyjne
Wirówki ślizgowe
Wirówki wibracyjne
Wirówki sedymentacyjne


