VIBRATIONSSIGTE – Type AVS

ALVIBRA’s universelle sigte løsninger

EGENSKABER










Billedet viser en lukket vibrationssigte type AVS 1000-CL-M

DEN UNIVERSELLE SANITÆRE SIGTEMASKINE TIL FØDEVARER
En robust og effektiv vibrationssigte som leveres med 2
standard motorvibratorer

Effektiv og skånsom sigtning
Partikelstørrelser fra 200 µm til 25 mm
Lukket design /Støvtæt
Robust konstruktion
Sanitært design
Effektiv sigteteknologi
Fremstillet i rustfrit stål AISI 304 eller AIS 316
Sigtenet i rustfrit stål
Minimal vedligeholdelse

OPTIONER

Alvibra tilbyder et bredt udvalg af sigtemaskiner/løsninger til
industrien.




Til fødevareindustrien har vi udviklet vores Universelle sigtemaskine
Type AVS, som er resultatet af en gennemprøvet og driftsikker
sigtemaskine til sanitære applikationer.

ANVENDELSER

Selve sigtenettet leveres i adskillige udførelser og er enkelt at
montere/udskifte









Magnetisk sigtenet
Kuglebund

Sigtning, fraktionering og sortering af:

Vibrationssigter fra Alvibra A/S løser en række forskelligartet sigte
opgaver i industrien, hvad end det er åbne eller lukkede
sigtekonstruktioner. Alvibra har fokus på at sigterne er driftssikre,
nemme at arbejde med samt rengørings venlige.

Mælke- & vallepulver
Kaffe- & kakaopulver
Ingredienser/Krydderier
Fødevareenzymer/Proteiner
Diverse teknisk kemiske pulvertyper
Diverse granulattyper
Deres produkt?

En af de opgaver en sigte fra Alvibra løser:

SIGTE PROGRAM TYPE AVS

Sikre at kun korrekt partikel størrelse fortsætter til næste proces og
alt andet tages ud.








Den indvendige og udvendige overflade kan leveres i flere forskellige
grader af sanitær udførelse (eksempelvis 3A, FDA, EHEDG, USDA)
Venligst bemærk
En række af de enheder og produkter Alvibra A/S tilbyder, er omfattet af patenter, patent
ansøgninger eller designbeskyttelse. Interesserede, som måtte ønske oplysninger herom,
bedes kontakte R&D afdelingen.
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AVS 250 cm sigte net
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AVS 500 cm sigte net
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AVS 1000 cm sigte net
2
AVS 1600 cm sigte net
2
AVS 2500 cm sigte net
2
AVS 4000 cm sigte net

.

Pga. den tekniske udvikling forbeholdes retten til ændringer. Venligst kontakt Alvibra for
yderligere information.
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