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Lis na shrabky je zařízení určené pro odvodnění, zhutnění a redukci objemu shrabků zachycených na česlích, 
sítech apod. a k jejich dopravě do sběrné nádoby. Lis na shrabky výrazně snižuje náklady na likvidaci odpadů tím,  
že podstatně sníží jejich objem. Uplatnění nachází především v čistírnách odpadních vod.

LIS NA SHRABKY - LS
ceny za typové výrobky či za atypickou výrobu na vyžádání u obchodního oddělení 
společnosti BMTO GROUP a.s. na odbyt@bmto.cz nebo na tel.č +420 485 382 350

POČET LISTŮCELKOVÁ HMOSTNOST MĚŘÍTKO

NÁZEV SOUBORU

BMTO GROUP a.s.
Ampérova 444
Liberec 23
463 12

SIZE

LS 150

1:10206,873 kg 1A3

tel  :   +420 485 382 350
           +420 485 382 333
e-mail: odbyt@bmto.cz
web:     www. bmto.cz
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Základem je celo-nerezová konstrukce se vstupní násypkou. Zachycené látky jsou následně zhutňovány, odvodňovány 
a transportovány pomocí strojního pohonu k dalšímu zpracování. Lis na shrabky se vyrábí v modelové řadě od průměru 
šnekovnice 100mm do průměru 3000mm v základním provedení. Lis na shrabky pracuje v automatickém režimu, kdy 
spouštění šneku lisu je vázáno na chod předřazeného zařízení, jako jsou třeba strojní česle. Při sepnutí strojních česlí 
se spustí i chod lisu na shrabky. Při rotaci šneku dochází k odvodnění shrabků, které padají do násypky z předřazeného 
zařízení. Šnek shrabky v dalším kroku posouvá směrem k výtlačnému potrubí. Shrabky se v potrubí posouvají a zároveň 
ještě pěchují, čímž se ještě dále sníží jejich objem. 

Potrubí je kuželového tvaru, aby nedocházelo k zacpání. Ostřik lisu je v základním provedení řešen pouze k oplachu síta 
a může být řešen ručně nebo automaticky dle požadavků zákazníka. Na objednávku lze zařízení vybavit i takzvaným 
rozšířeným ostřikem, který slouží pro oplach šneku z horní části lisu. Ostřik je řízen pomocí elektroventilu v automatickém 
režimu nebo ručně pomocí kulového uzavíracího kohoutu. 

Volitelnou možností je vybavení topným kabelem a tepelnou izolací, která zajišťuje bezproblémový venkovní provoz až do 
- 25° C. Jedná se o zařízení, které zvýší nejen účinnost celého čištění, ale zároveň i sníží náklady na likvidací shrabků vlivem 
zhutnění a odvodnění. Kapotované zakrytí s vyhříváním pro použití v zimních měsících slouží k prohřátí konstrukce a 
pohybových částí lisu. Eliminuje namáhání komponentů lisu povětrnostními vlivy a izoluje pohybové části proti zamrzání.  
Vyhřívání je zajištěno pomocí samoregulačního topného kabelu.

popis

oblasti Použití

Výhody

- Čistírny odpadních vod 
- Zemědělský průmysl 
- Papírenský průmysl 
- Elektrárenský provoz 
- Teplárenský provoz

- Optimální rozměry pro zástavbu 
- Úspora provozních nákladů díky odvodnění shrabků 
- Úspora provozních nákladů díky minimalizaci rozměrů shrabků 
- Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka) 
- Celonerezové provedení v základu AISI 304 (možnost volby AISI 316) 
- Automatický provoz 
- Možnost venkovního zatepleného provedení 
- Možnost integrace s ostatními zařízeními v nabídce
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ØD šneku (mm) Délka [mm] Výška [mm] Šířka [mm] Parametry solenoid. ventilu

LS 150 150 2025 1435 530 G ¾“, 230V, 50Hz, p=0,3-10Bar

LS 200 200 2400 1510 580 G ¾“, 230V, 50Hz, p=0,3-10Bar

LS 250 250 2775 1580 630 G ¾“, 230V, 50Hz, p=0,3-10Bar

Technické údaje – základní provedení

Standardní vybavení

ilustrace

NEStandardní vybavení na objednávku

- Motor s převodovkou 
- Oplach síta ručně nebo automaticky 
-  Celonerezová konstrukce

- Řídící rozvaděč  
- Kotevní materiál nerez 
- Rozšířený ostřik sloužící pro oplach šneku z horní části lisu 
- Kapotované zakrytí s vyhříváním pro použití v zimních měsících 


