
En del av Hydria Water

Tvättpress TP.

Tvättpress TP är en skruvpress som tvättar, pressar 
och transporterar rensgods och våtavfall.



Tvättpress TP är en skruvpress som tvättar, pressar och  

transporterar rensgods och våtavfall.

Fördelar
- Kraftig dubbeltrågkonstruktion möjliggör höga vrid-

moment och höga torrhalter.

- Dubbeltråget tillåter lång inloppslängd. Sparar  
in transportörer.

- Dubbeltråget tillåter maximal perforeringsyta av 
innertråget för hög avvattning och god dränering.

- Kraftig slitstålsbelagd skruv och tjocka glidskenor ger 
lång livslängd och klarar stora presskrafter.

- Separataxiallagrad skruv som kompenserar för 
vinkelfel vid slitage och skyddar växellådan.

- Enkelt utbytbar drivenhet för flexibilitet vid inbyggnad 
och fabrikatval.

- Helt sluten, säker och hygienisk.

Funktion
Tvättpress TP pressar rensgodset ut i ett rörsystem  
eller mot annan mothållsanordning som skapar mot-
stånd för skruven. Motståndet ger uppehållstid för 
tvättning och pressning.

Tvättpressar av skruvpresstyp har följande egenskaper:

Skruvens slutvinge ger stötvis behandling i mindre  
portioner vilket ger ökad urtvättning och avvattning.

Skruven ger viss sönderdelning av material vilket ger 
positiva resultat på vissa material.

Kompakt längd och höjd jämfört med tex vissa  
hydrauliska pressar.

Tvättpress TP.



Specifikationer
Bygghöjd 300-700 mm

Diameter 150-400 mm

Inloppslängd 500-3000 mm

Torrhalt 30-60%

Kapacitet 0,5-7 m3/h

Drivenhet SEW eller Nord

Material EN1.4301, EN1.4404 eller enligt 
kundkrav

MN har hundratals internationella referenser och  
har jobbat med maskiner inom vattenrening i mer 
än 30 år. Vi är stolta över vår breda kunskap och 
 erbjuder marknadens mest innovativa lösningar 
och den  största erfarenheten inom galler och rens
utrustning.

Vi konstruerar och tillverkar alla våra produkter i våra 
egna fabriker i Sverige.

Vi är certifierade med de senaste ISO och CEstand
arderna.

Svensk stålindustritradition och högsta kvalitet.



Towards a cleaner world.

www.hydriawater.se
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