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Przesiewacze wibracyjne Linatex® są kombinacją innowacyjnej i 
sprawdzonej technologii.

Weir Minerals™ jest globalnym liderem w projektowaniu, 
produkcji,instalacji i  serwisu dla górnictwa i przemysłu 
mineralnego od ponad wieku.

Przesiewacze wibracyjne Linatex® maja opinię bardzo
wysokiej jakości maszyn z wyjątkowa wydajnością 
dla klientówz wielu dziedzin zastosowań. Wszystkie 
przesiewacze Linatex® są dostarczane z liniowym 
kierunkiem drgań. Napęd liniowy przesiewaczy 
pozwala na niższe wymagania prześwitu i mniejsze 
zatykanie materiału do przesiewania 
w porównaniu z przesiewaczami o napędem o ruchu 
kołowym lub eliptycznym. Użycie tego napędu skutkuje 
mniejszym kosztem instalacji a także zdolnością do 
lepszej kontroli przepustowości sita, a stąd dużą 
lepszą wydajnością przesiewacza.
 
Projektowanie na zamówienie

Cała nasza seria przesiewaczy może być szyta 
na miarę potrzeb specyficznych aplikacji. Nasze 
doświadczenie rozciąga się na wiele działów 
przemysłu, począwszy od zakładów odmulania piasku, 
klasyfikacji minerałów, zakładów wzbogacania rud, 
zakładów przeróbki węgla aż do oczyszczalni ścieków.
Z tysiącami zadowolonych klientów na całym swiecie, 
nasi inżynierowie wraz z personelem technicznym, są
przekonani o tym, że mogą stworzyć rozwiązanie dla 
klienta zapewniając wszystkie cele projektu.

Integralna część naszego asortymentu 
technicznego

Nasze przesiewacze odwadniające, poziome oraz 
typu “banana” są integralną częścią w procesie 
produkcji fabryk w wielu przemysłach na świecie.

Światowe wspomaganie

Weir Minerals dysponuje siecią światowych 
profesjonalistów zdolnych do asystowania na 
każdym etapie. Obojetne czy to jest początkowy etap 
projektowania czy etap odbioru technicznego lub etap 
powykonawczy możesz być pewny że profesjonalista 
z Weir Minerals jest gotowy do pomocy. Jesteśmy 
także przygotowani do przeprowadzenia szkoleń
konserwacji urządzeń na miejscu w fabryce i poza 
nią. Mamy magazyny części zamiennych w wielu 
miejscach na świecie oraz punkty serwisowe gotowe 
do asysty.



Przesiewacze lekkiego sortowania i odwadniania oraz 
przesiewacze typu banana do pracy w ciężkich warunkach mogą 
mieć zastosowanie w wielu procesach przeróbki minerałów.

Nasza seria przesiewaczy wibracyjnych z napędem
liniowym oferuje solidną konstrukcję i wykonanie.
Z przewagą wysokiej wydajności, ładowności,
małego prześwitu i obniżonego kosztu operacji i 
konserwacji, te przesiewacze są idealne do pracy 
pod dużym obciążeniem w przemysłach przeróbki 
minerałów i piasków.

Cechy

Doświadczenie wskazuje że przyszpieszenia 
rzędu  3-7 g jest wymagane do osiągnięcia dobrego 
rozwarstwienia, co jest ważne do klasifikacji i dobrego 
odwodnienia. Przesiewacze Linatex® operują typowo 
przy 4.5-5 g dzięki naszej serii wibratorom i silnikom 
wibracyjnym.

Wyjątkowa cechą przesiewaczy wibracyjnych Linatex®
jesy metoda ochrony przed korozją. Żywica 
epoksydowa jest zastosowana na powierzchnie przed 
montażem aby zapewnić ochronę przed wpływem 
płynów i materiałów stałych podczas operacji i 
jednocześnie

przed ryzykiem pęknięć metalu spowodowanymi
korozją. Płyty boczne są wyłożone gumą Linatex® 
premium odporną na ścieranie i korozje.

Typowe aplikacje przesiewaczy

• Klasyfikacja (sortowanie): Materiał jest
   oddzielony wg wielkości ziarna

• Odwadnianie: Usuwanie wody z rud

• Ciężkie szlamy (drenaż i płukanie): Ponowne 
   uzycie środka w procesie
   (n.p krzemki żelaza lub magnetyt)

• Skalpowanie: Usuwanie cząstek materiału podczas
   podczas wstępnego i drugiego kruszenia.

• Usuwanie odpadów: Przesiewanie trociń, drewna
   i dużych kawałków materiału

• Selekcja ziarnista: Przygotowanie produktu wg 
   wielkości.

• Odmulanie: Usuwanie cząstek <500 μm 

Zasada dziełania przesiewacza Banana 

Applicaton Dewatering Screens Banana Screens Horizontal Screens

Odwadnianie minerałów 
Koncentraty

•

Tailings Dewatering •

Odmulanie piasku •

Coal Fines Recovery •

Zastąpienie sit ręcznych i 
urządzeń śrubowych do 
piasku

•

Primary Sizing • •

Sortowanie wtórne • •

Stockpile Sizing • •

Rozładunek młyna • •

Soda Ash Processing •

Proces potasowania •

Uranium Processing •

Przygotowanie wsadu •

Drain and Rinse •

Odmulanie • •

Pre-Wetting •

Usuwanie odpadów •

Salt Crystal Processing •



Seria przesiewaczy*

Weir Minerals oferuje dużą serię przesiewaczy 
wibracyjnych. Te przesiewacze spełniają 
wymagania nowoczesnychi zakładów o wysokiej 
zdolności produkcyjnej. Zapewniają tym fabrykom 
dyspozycyjność i oszczędność miejsca i energii.

Przesiewacze odwadniające

Te przesiewacze mają wbudowany pokład sitowy 
tylny mocowany do paneli sitowych z otworami.
Szlam jest wprowadzany jednostajnie od góry pokładu
tylnego, który pracuje jak wibracyjny panel 
odwadniający. Główna płyta sitowa jest nachylona pod 
kątem 3-5º i jest mocowana  z okrągłymi  otworami.

Przesiewacze Banana z 1 lub 2 pokładami 
sitowymi

Wprowadzenie przesiewaczy typu banana jest
największą innowacją w technologii sitowej, głównie
w związku wysoką przepustowością na jednostkę
powierzchni sita. Mają one dużą pojemnośc,
dużą prędkość z niskim podłożem , które to cechy 
prowadzą do wyższej wydajności i przepustowości
pozwalając na szybkie rozwarstwienie złoża.

Przesiewacze poziome z 1 lub 2 pokładami 
sitowymi

Zakres szerokości od 0.3m (11’ 7/8”) do 4m (13’ 1/8”)
długości do 10m (32’ 7/8”) te przesiewacze są 
popularne w wielu aplikacjach, jak sortowanie węgla 
i  drenaż DMS a także płukanie. Wywołanie drgań jest 
poprzez podwójne niewybalansowane elektrowibratory 
i mogą być mocowane z modułem guma/poliuretan lub 
tkaniny splotowej.

* Patrz Karta Specyfikacji Produktu (załączona) dla
   detali produktu.

Wibratory

Ruch wibracyjny przesiewaczy jest uzyskany za 
pomocą niebalansowanych silników lub wibratorów 
z przekładniami. Przesiewacze Linatex używają 
wibratorów z dużymi przyszpieszeniami dla 
maszyn szerszych od 2.4m (7’ 7/8”) aby zapewnić 
odpowiednią wibrację.

Główne częścią napędu wibratora jest obudowa, która 
jest z metalu i służy jako zbiornik oleju. Pzekładnie, 
mocowane na łożyska są zanurzone w oleju. 
Przekładnie te napędza elektryczny silniks przęgnięty 
do wału.

Odważniki ekscentryczne dostarczają ruch wibracyjny
są mocowane na obu końcach wału. Siła wzbudzenia
moąe być zmieniona wraz ze zmianą ich wagi.

Technologia sit polega na projektowaniu wibratorów. 
Sita są montowane do wibratorów specjalnie 
zaprojektowanych, aby zapewnić odpowiednie 
przyszpieszenie do właściwego rozswarstwienia i 
przesiania materiału.

Wibratory Linatex® są zaprojektowane tak, aby 
zapewnić wysokie wymagania pojemności dla 
fabryk. Nasza seria wibratorów jest stale rozwijana 
wykorzystują najnowsze  technologie zapewniając 
wydajność i tanie rozwiązania. Wytwarzamy nasze 
wibratory na zamówienie aby dokładnie pokryć 
specyfikacje klienta z tolerancjami i zapewnić 
odpowiednią jakość.

Wibrator z przekładnią

Wibrator z przekładnią

Poziomy przesiewacz o “niskim profilu”



Analiza elementów skończonych
Podczas gdy projektowanie przesiewaczy 
przeszło ewolucję dzięki dośwadczeniom operacji 
przesiewania przez wiele lat, Weir Minerals 
poprowadził te ulepszenia o jeden krok dalej. W 1992 
wprowadził metodę Analizy elementów skończonych 
(FEA) do analizy projektów . 

Nasza FEA  wspomaga w optymalizacji masy 
oraz wytrzymałości przesiewaczy, wspomagając 
otrzymanie rozwiazań o niskich kosztach projektu i 
operacji. 

Projektowanie wspomagane komputerem -  
jest integralną częścią przesiewaczy Linatex®.
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Przykład wyjścia FEA przesiewacza 
poziomego typu DW

Przykład wyjścia FEA przesiewacza poziomego Linatex

Ramy pomocnicze przesiewacza Linatex® 

Computerowo symulowane koła 
zamachowe

Ramy pomocnicze (izolacyjne) 
Ramy pomocnicze (izolacyjne) są używane do 
redukcji siły wibracji transmitowanej dokonstrukcji 
wsporczej.  Ramy pomocnicze (izolacyjne) 
przesiewaczy Linatex zdolne do redukcji siły wibracji 
transmitowanej o ok. 75-80 procent. 

W pewnych warunkach, jest mozliwa reukcja siły 
transmitowanej do 95 procent. Ramy pomocnicze sa 
rekomendowane dla duzych przesiewaczy, szerszych 
niż 2.4m (7’ 7/8”)  lub dłuższych niż 6m (19’ 11/16”)  
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Sito podajace

Profil wysokości złoża
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Przesiewacze Linatex® typu Banana 
Przesiewacz Linatex® Banana  lub wielopokładowy 
przesiewacz ma wyjatkową przepustowość na 
jedn. powierzchni, Ten przesiewacz jest wysokiej 
pojemności, dużej prędkości i może mieć od 1 do 6 
pokładów sitowych, o pochyłościach od 45º aż do 
poziomu w ostatnim pokładzie sitowym. 

Pokłady sitowe powinny być z różnych materiałów i z 
różnymi otworami aby spełnić różnorodne wymagania 
procesu. Przesiewacze te są zaprojektowane do 
zamocowania płyt z poliuretanu. Jakkolwiek jest 
możliwe mocowanie płyt dziurkowanych lub płyt z 
tkaniny drutowej. 

Stage 1: Duża prędkość 
Sekcja podająca (z dużą inklinacją) przesiewacza banana powoduje dużą prędkość zsuwu materiału, która służy szybkiemu 
usunięciu drobnego materiału. 

Stage 2: Średnia prędkość 
Środkowa sekcja skutkuje tym, że cieńsze złoże rozwarstwia się szybciej. Pozostały drobny materiał jest przesiewany bardziej 
efektywniej (poniżej ziarna podziałowego) jest przesiewane bardziej efektywniej niż ze złożem o wolniejszym zsuwie. 

Stage 3: Niska prędkość rozładunku
Najniższy pokład zsuwa materiał wolno na dół. Tu sie odbywa najbardziej efektywny proces przesiewu

Korzyścia jest szybsze rozwarstwienie ze względu na większą predkość, którą te przesiewacze posiadają.

Przesiewacze Linatex® typu Banana sa dostępne 
w układzie z podwójnymi płytami, co pozwala na 
redukcję numeru odpowiadających przesiewaczy 
poziomych w instalacji. Przesiewacze Linatex® 
typu Banana są produkowane od szerokości 1.8m 
(5’7/8”) aż do 4.3m (14’1/ 8”) i są zdolne do przeróbki 
materiałów z większą ilością drobnych cząstek niż inne 
przesiewacze.

Korzysci
•  wyjatkowa efektywność sortowania dzięki dobremu 

rozwarstwieniu materiału

•  wysoka pojemność na jedn. powierzchni będąca 
rezultatem zredukowanej wielkości sita.

Zasada działania przesiewaczy Banana

Etap 1   Etap 2           Etap 3 
24º - 45º   8º - 24º           0º - 8º
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Przesiewacz Linatex® typu Banana 
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1. Zawieszenie
Zawieszenie jest albo ze sprężyn stalowych lub 
gumowych podparć spręzystych. Podparcia spręzyste 
mają większą obciążalność dynamiczną i nadają się 
do mokrych aplikacji. Numer i typ sprężyn czy podparć 
zależy od masy przesiewacza.

2. Mechanizm wibracji
Sita wibrujące ruchem liniowym używają wibratory 
przekładniowe z przeciwstawnymi kołami zamachowymi. 
Rózne wielkości wibratorów są używane dla róznych 
modeli przesiewaczy zależnie od masy przesiewacza. 
Przewagą wibratorów z przekładniami jest stałe 
zanurzone w oleju, co zapewnia dłuższą pracę. 
Wibratory są napędzane zewnętrznie przez wał kardana 
lub przez koła pasowe z paskami. Linia zazębienia jest 
od 40°do 65°, zwykle stosuje się od 45° do 50°.

3. Napęd
Transmisja napędu jest przez wał kardana lub koła 
pasowe z paskami klinowymi pozwalając na prostą 
regulację częstotliwości drgań.

4. Pokład sitowy
Konstrukcja pokładu jest zaprojektowana z uzyciem 
łatwo usuwalnych paneli modułowych z poliuretanu. Inne 
typy sit to tkaniny drutowe lub płyty dziurkowane.

5. Wzdłuzniki i belki pokładu sitowego
Zastosowanie wzdłużników i belek w systemie podparć 
pokładu przedłuża żywotność i daje mozliwośc wymiany 
tych elementów, które się zużyły.

6. Zabezpieczenie powierzchni
Wysoka jakośc podkładu i antykorozyjnego 
zabezpieczenia skutkuje dłuższym okresem używalności 
przesiewacza.

7. Konstrukcja
Rama przesiewacza charakteryzuje się skręcaną 
konstrukcją z rozciągliwymi hakami lub śrubami. 
Spawanie jest stosowane tylko w strefach niskich 
naprężeń. Do wszystkich połączeń stosuje się klej 
epoksydowy między łączonymi powierzchniami, aby 
wyeliminować dopływ mieszanek i zabezpieczyć przed 
korozją. Klej jednocześnie wzmacnia połaczenia.



Przesiewacze poziome
Przesiewacze poziome Linatex są produkowane 
od 1970 roku osiągnęły sukces w trudnym sektorze 
górniczym na całym świecie.

Koncept największych przesiewaczy jest na potrzeby 
nowoczesnych dużej pojemności fabryk, dzieki 
zredukowanej liczbie zainstalowanych maszyn 
oraz modułowej produkcji. Wprowadzenie naszych sit 
prowadzi do lepszej dyspozycyjności, oszczędności 
miejsca i energii oraz lepszą przeróbkę materiałów

Korzysci:
• Łatwa konserwacja

• Sprawdzona niezawodność

• Solidna konstrukcja i długi okres użytkowania

•  Punkty naprężeń usunięte dzieki metodzie Finite 
Element Analysis (FEA).



Przesiewacz poziomy Linatex®
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Przesiewacze odwadniajace Linatex®
Przesiewacze odwadniajace Linatex® pracuja z 
sukcesami w wielu sektorach przemysłu od ponad 40 
lat.

Cechy projektu
Wibracja przesiewaczy Linatex® jest wytworzona 
przez silniki wibracyjne, które mogą osiągać różne 
prędkości w zależności od aplikacji. Alternatywnie 
wibrator przekładniowy z zewnętrznym silnikiem 
napedzającym jest mocowany do większych 
przesiewaczy. Inne cechy to łatwa regulacja amplitudy, 
nachylenia pomostu, odporna na zuzycie płyta sita 
rozładunkowego.

Bardzo dory odzysk materiału stałego jest osiagnięty 
jesli wylew z sita jest w zamkniętym obwodzie 
hydrocyklonu, a straty materiału stałego występują 
jako drobna frakcja z wlewu do hydrocyklonu.

Certyfikaty jakości według ISO 9001:2010.

Przesiewacze odwadniajace Linatex® VD
Sekcja tylna pokładu sitowego nachylona pod 
kątem 45º była pierwszy raz wprowadzona 
przez Linatex®. Jest ona montowana z otworami 
skierowanymi przeciw kierunkowi spływu. Szlam 
wpływa jednostajnie od góry sekcji tylnej. To działa 
jak wibracyjny panel drenujący, gdzie tworzy się 
basen z częściowo odwodnionym szlamem. Części 
stałe przeskakują nad otworami i formują częściowo 
odwodnione bryły. 

Przesiewacz odwadniajacy Linatex® VD jest dobrze 
sprawdzony w aplikacjach z dużymi obciążeniami w 
przeróbce piasku i żwiru oraz w procesach przeróbki 
minerałów.

Przesiewacze odwadniajace Linatex® DW
Seria przesiewaczy odwadniajacych Linatex® DW 
representuje innowację w technice odwadniania i 
był zaprojektowany aby zapewnić maksymymalną 
wydajność i niskie koszty operacji. Używając 
najnowszą technologię sitową i metodę FEA, ta 
seria była wyprodukowana aby spełnić najbardziej 
rygorystyczne wymagania przemysłu górniczego i 
mineralnego.

Przesiewacz odwadniajacy Linatex® DW ma 
innowacyjną, zakrzywioną, sortującą złoże jako 
sekcja podająca. Ten zakrzywiony profil zwiększa 
powierzchnię przesiewania i zdolności odwadniania, 
uzywając siłę odsrodkową aby wspomóc proces 
odwadniania. Główny pomost pzesiewacza 
jest skierowany w górę, aby zmaksymalizować 
zatrzymanie cząstek stałych i odwodnić zbryłowane 
złoże.

Przesiewacz odwadniajacy Linatex® DW jest lekkim 
przesiewaczem. Bardzo dobrze nadaje sie do 
aplikacji w branży produkcji piasku i żwiru oraz w 
przemyśle mineralnym. Zaprojektowany jako lekkiej 
wagi pozwala na oszczędność kapitału i czasu 
operacji.

Aplikacje
Podstawowo jest używany do odwodnienia 
zatrzymanych drobin, przesiewacz odwadniający 
Linatex® DW może byc stosowany w szerokim 
zakresie innych zastosowań:

•  Zastąpienie klasyifikatorów grabkowych, 
rotacyjnego odwadniania, urządzeń śrubowych

•  Usunięcie zablokowanego materiału - drewno etc. z 
pulpy rud złota (CIP) 

•  Usunięcie dużych cząstek z pulpy piasku 
plażowego (podział przy 1mm)

• Odwodnienie węgla aktywnego z układów CIP 

• Odwodnienie piasków i żwirów 

• Odwodnienie odpadów

• Usunięcie drobnych cząstek węgla aktywnego (CIP)

• Odwodnienie drobnego węgla <0.5mm 

Nota: dla informacji patrz Karta Specyfikacji Produktu 
Linatex (załączona).
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1. Produkowany główny most wibracyjny, witalny 
element w transmisji wibracji od silnika wibratora do 
sita podlega naprężeniom. Powierzchnie łączeniowe z 
płytami bocznymi (burtami) i silnikami są produkowane z 
tolerancjami, aby dać precyzyjne pasowanie i zapewnić 
długą pracę bezawaryjną.

2. Klej epoksydowy jest użyty między wszystkie 
powierzchnie łączeniowe ramy sita, eliminując korozje i 
równomiernie dystrybując naprężenia.

3. Burty maszyny są mocowane z łatwo wymiennymi 
(mocowame śrubami) wykładzinami z gumy Linatex® 
premium, zabezpieczając konstrukcję i zapewniając 
długą pracę.

4. Sito może być mocowane z zatrzaskowymi panelami 
modułowymi zapewniającymi łatwe operowanie i 
konserwację oraz możliwość wymiany niewielkich 
zużytych powierzchni. 

5. Gumowe bufory sprężyste są używane w 4 punktach 
podporowych aby odizolować podstawę od obciążeń 
wibracyjnych. To zapewnia dłuższą żywotność i 
mniejszą konserwację niż w przypadku sprężyn 
stalowych.

6. Standardowe zabezpieczenie powierzchni gwarantuje 
wysoką odporność na korozję. Jest to wykonane 
poprzez: dwukrotne śrutowanie, dwukrotne trawienie oraz 
dwukrotne malowanie farbą epoxydową.

7. Stalowa konstrukcja podstawy jest mocowana 
śrubami, tak aby uniknąć naprężenia na spawach.

8. Zarówno liniowe silniki wibratora o niskim poziomie 
hałasu jak i solidne wibratory z przekładniami 
zaprojektowano by zapewnić dłuższą żywotność wraz z 
małymi wymaganiami konserwacyjnymi.

Przesiewacz odwadniajacy Linatex® DW



Słowniczek
•  Otwarcie - Wielkość otworu pokładu 

 sitowego przez które przechodzi materiał.

•  Amplituda- Dystans ruchu sita od najwyższego 
punktu do punktu środkowego. Amplituda jes 
równa połowie wychylenia maksymalnego. 

•  Przesiewacz Banana - Wielopokładowy 
przesiewacz. 

•  Głębokośc złoża - Pionowa głębokość w (mm) 
materiału na płycie sita, typowo jest równa 3-4 xazy 
większa niż otwarcie. 

•  Zaslepienie - Materiał który zatyka otwory sita.

•  Gęstość nasypowa - Masa lużnego materiału  
na jednostkę objętości, głównie odnosi się do 
gleby i proszku . 

•  Frakcja - Wielkość cząstek przy której ta sama 
część przechodzi przez sito i ta sama zostaje na 
sicie.

•  Pokład - Ta część przesiewacza która podtrzymuje 
panele.

•  Odwadnienie - Usuwanie wody z procesu.

• Odmulania - Usuwanie materiału poniżej 500μm.

•  Wydajność - Procent pozostałości 
drobnych cząstek (podziarno w nadziarnie) 
liczony do masy całkowitej. 

•  Częstotliwość - Numer drgań sita na sekundę. 
Mierzona w Hercach. 

•  G-siła- Przyszpieszenie sita, typowe wartości to 3 - 
7G. 

•  Media - Srodek do korekcji gęstości jak FeSi 
(krzemek zelaza) lub typ panelu (e.g. guma, 
poliurethan) użytu na pokładzie sitowym.

•  Wielopokładowy przesiewacz - Przesiewacz który 
ma pokład podzielony na kilka sekcji, 
z których każda ma inny kąt pochylenia.

•  Rozkład wielkości ziarna - (Uziarnianie) Jest to 
rozkład wielkości ziaren rozdrobnionego materiału 
określony w laboratorium, badając procentową 
zawartość poszczególnych frakcji w ogólnej masie 
kruszywa lub rudy.

•  Zabijanie otworów- Materiał który wciska się do  
otworów przesiewacza.

•  Wstępne sortowanie - Przesiewanie  w obwodach 
początkowych fabryk, np. wstępne kruczenie. 

•  Skalpowanie- Oddzielenie części nadawy jako 
nadziarno prze zatrzymanie ponad 50 % większych 
cząstkek niż największa cząstka w pod ziarnie. 
Typowo 10-20 % nadawy.

•  Wtórne sortowanie- Przesiewanie  w obwodach 
podstawowych fabryk n.p. drugie lub trzecie 
kruszenie. 

•  Pokrycie sita - The medium used on the screen 
deck to effect the screening, same as Screen Media.

•  Gęstość specyficzna materiału stałego - Nazywana 
też gęstość relatywna (RD) lub gęstość specyficzna 
(SG) jest gęstością materiału stałego. Jest 
to własność materiału, która nie zmienia się. 
Jednostki gęstości to np. (kg/l). 

•  Gęstość szlamu - Ciężar na jednostkę objętości, 
jest on kombinacją gęstości materiału stałego i 
cieczy liczonego w proporcji wagowej procentowej 
substancji stałych i cieczy w szlamie. 

•  Rozwarstwienie- Nastepuje w materiale złoża, gdy 
drobniejszy materiał przesuwa się na dół a grubszy 
na górę podczas procesu wibracji. 

•  Przerób - Ruda w tonach wprowadzana do 
przesiewacza 
 

NOTA: Wielkości i wymiary w tej broszurze są orientacyjne. Dla lepszej ijnformacji skontaktuj się z przedstawicielami firmy 
Weir Minerals.



Zasada działania przesiewacza Banana

Screen Type Designation Comments Drive Arrangement

Pojedyńczy pokład
Poziomy

SD, HG

Sortowanie i odwadnianie. Od lekkich do 
ciężkich obciążeń, nadaje się do wielu
aplikacji, możliwość inklinacji sita.

Napęd silnikowy do szerokości 2.4m
(7’ 7/8”) 
Wibratory dla szerszych od  2.4m
(7’ 7/8”)
Liniowy ruch

Double Deck
Horizontal

DHG

Sizing and dewatering. Light to heavy duty 
design suited to a wide range of applications, 
with the possibility to incline the screen.

Motor driven for sizes up to 2.4m
(7’ 7/8”) wide
Exciter driven for sizes + 2.4m
(7’ 7/8”) wide
Linear motion

Jeden pokład 
Banana
(Wielopokładowy)

BHG
Przesiewacze typu Banana
Średnie i cięzkie obciążenia.

Wibratory
Liniowy ruch

Double Deck 
Banana
(Multislope)

DBHG
Banana type inclined screen.
Medium to heavy duty design.

Exciter driven
Linear motion

Odwadnianie VD, DW
Nadaje sie do aplikacji odwadniania.
Lekkie i średnie obciążenia.

Wibratory lub napęd silnikowy
Liniowy ruch
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Bliższe informacje o powyższych produktach i usługach można uzyskać kontaktując się z najbliższym biurem sprzedaży lub na stronie:

www.weirminerals.com

WARMAN® Wirowe Pompy Szlamowe
GEHO® Szlamowe Pompy Wyporowe
LINATEX Wyroby Gumowe
VULCO® Wykładziny Odporne na Zużycie
CAVEX® Hydrocyklony
FLOWAY® PUMPS Pionowe Pompy Turbinowe
ISOGATE® Zawory Szlamowe
MULTIFLO® Pompy do Odwadniania Kopalń
HAZLETON® Szlamowe Pompy Zatapialne
LEWIS®PUMPS Pionowe Pompy Chemiczne
WEIR MINERALS SERVICES™

Niektóre z naszych wyrobów i usługi są dostępne wyłącznie przez naszą sieć zatwierdzonych dystrybutorów

WARMAN jest zarejestrowanym znakiem towarowym Weir Minerals Australia Ltd i Weir Group African IP Ltd; CAVEX, HAZLETON, MULTIFLO są zarejestrowanymi znakami towarowymi Weir Minerals Australia Ltd; LEWIS PUMPS jest 
zarejestrowanym znakiem towarowym Envirotech PumpSystems Inc; GEHO i BEGEMANN PUMPS są zarejestrowanymi znakami towarowymi Weir Minerals Netherlands bv; FLOWAY jest zarejestrowanym znakiem towarowym Weir Floway Inc.; 
VULCO jest zarejestrowanym znakiem towarowym Vulco SA; ISOGATE jest zarejestrowanym znakiem towarowym Weir do Brasil Ltda. LINATEX jest zarejestrowanym znakiem towarowym LINATEX Ltd.  Uwaga: Wymiary i średnice zostały podane 
w niniejszej broszurze jedynie dla celów porównawczych. 


