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Folyadékos, sűrített levegős szállításra
A lehető legjobb megoldás olyan termékek vas mentesítésére, amelyek 

csővezetékeken keresztül vannak szállítva. Gyakran alkalmazott vákum szállítási 
rendszerekhez, folyadékokat szállító rendszerekhez, mivel nagy nyomást (8-10 
bar) is kibírnak. Kis csővezetékekre is alkalmas, egész Fi 40 mm-ig. Beszerelése 
horizontálisan ajánlott, mivel így tisztításkor nem ömlik ki anyag, de függőlegesen 
is belehet szerelni. A kiválasztó kapható duplafalú kivitelben, ahol a két fal között 
meleg víz áramoltatható (pl: csokoládé olvadt állapotában tartása érdekében).

Automata tisztítású mágneslap
Szállítószalagon szállított darabos, porszerű anyagokból való fémkiálasztás-
ra lett tervezve. Nagyobb fémdarabok (csavar, szög, drótdarabok,..) 

kiválasztására ajánljuk, ahol az anyagban nagymértékben jelen van, és a 
szimpla mágneslapot túl sűrűn kellene kézzel tisztítani. A kiválasztó a 
szállítószalag mellé dobja le a fémet. A lap ferrit mágnesekkel van töltve. 
Vastagsága attól függ milyen vastagon szállított anyagból szeretnének 

kiválasztani a vasat.

Forgórácsos fémkiválasztó
Olyan anyagokhoz ajánljuk, ahol az anyag rossz öntési tulajdonságokkal ren-
delkezik (becsomósodik, beragad a csőbe,..). A forgórácsos fémkiválasztó 

elősegíti az anyag mozgását, mindeközben bevonzza az anyagközött található 
fém szennyeződéseket. A mágnesrács rúdjai kör alakban vannak elhelyezve, a 
tisztítása kézzel történik. Két féle változatban gyártjuk FIX és RAZ. A RAZ vál-
tozaton a mágnesek kihúzhatóak a rácsból, ez által az összes rúd megtisztul, a 
FIX változatnál a rudak nem széthúzhatóak, itt egyessével kell őket meg
takarítani, de nagyobb mágneses erővel rendelkezik mint a RAZ változat. A 

rudak Neodímium N52 mágnesekkel vannak töltve.

Mágnesek erejének ellenőrzése és állapotának 
felmérése 

A mágnesek idővel elvesztik erejüket (Neodimium 1% / év). Amennyi-
ben nagyobb hőmérsékletet kapnak, mint amennyire előrre lettek látva 
drasztikusan csökken az erejük. A mágnesek ereje mérhető úgy-
nevezett gaus mérővel. A cégünk vállal ilyen méréseket, amely során 
az összes fémkiválasztót lemérjük (a nem általunk gyártottakat is), 
megvizsgáljuk, hogy működésüket, és egy igazoló papírral hitelesítjük. 
Ezek állat nyomon tudják követni a gépeik működését, és esetleges 

javításukat vagy cseréjüket.
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