
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHRIJVING AFVALWATER SEPARATOR - WT 

Bij de invoer van de machine wordt het schil- en snijafval in de met fijn gaas afgedekte trommel gestort. Door de 

rotatie van de trommel worden de vloeistoffen uit de productstroom gehaald en via een afvoergoot naar afgevoerd. 

De machine bestaat uit twee soorten gaas om een voorfiltering en een fijn filter te creëren voor een optimaal 

resultaat.  

 

Aan het einde van de machine bevindt zich de afvoergoot. Hier verlaat het gedeeltelijk ontwaterde afvalproduct de 

machine. De machine is voorzien van een directe aandrijving vanuit de motor op de trommel. Bovendien bevindt de 

motor zich buiten de trommel om een lange levensduur en een eenvoudigere reiniging te garanderen.  

 

De trommel is meestal gebouwd in een huis waardoor het eenvoudig en gemakkelijk te reinigen is, maar ook zorgt het 

ervoor dat al het afval in de machine blijft. 

 

De machine is uitgerust met een watertoevoer in het midden van de machine, maar deze kan ook op een andere plek 

worden geplaatst.    

 

TYPE WT 2000/600 WT 3000/600 WT 4000/800 

CAPACITEIT  Max. 3m3 massa 

per/uur* 

Max. 3m3 massa 

per/uur* 

Max. 3m3 massa 

per/uur* 

PRODUCT INVOER Continu  Continu Continu 

AFMETINGEN 2300 x 850 x 1190 mm  3300 x 850 x 1190 mm 4300 x 1100 x 1390 mm 

TROMMEL LENGTE  2000 mm 3000 mm 4000 mm 

TROMMEL DIAMETER 600 mm 600 mm  800 mm  

ELEKTRISCHE 

AANSLUTING 

0,75 kW, 230/400V, 

50/60 Hz 

0,75 kW, 230/400V, 

50/60 Hz 

0,75 kW, 230/400V, 

50/60 Hz 

WATER VERBRUIK 0  m³/uur 0  m³/uur 0  m³/uur 

MATERIALEN  AISI 304 Roestvrij staal, 

glas gestraald. 

Aandrijfcomponenten 

en andere onderdelen 

zijn gemaakt van 

normaal materiaal 

AISI 304 Roestvrij staal, 

glas gestraald. 

Aandrijfcomponenten 

en andere onderdelen 

zijn gemaakt van 

normaal materiaal 

AISI 304 Roestvrij staal, 

glas gestraald. 

Aandrijfcomponenten 

en andere onderdelen 

zijn gemaakt van 

normaal materiaal 

* Afhankelijk van het type product, de specificaties en de toevoer 

 
Voor het ontwateren van snij -en schilafval van knolproducten zoals: 

AFVALWATER SEPARATOR - WT

Titel Klavika medium plain 25 pt 


