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• Enkel, robust och skräddarsydd lösning för mekanisk rening av råvatten.

• Hög grad av borttagning av föremål i processen.

• Renskratta med hög kapacitet som anpassas till er anläggning.

• Tillverkas i den kvalité som er installationsmiljö kräver.

• Anpassad för minimalt underhåll med automatisk smörjning.

• CE-märkning eller enligt bilaga 2.1. 

EGENSKAPER:

RENSGALLER
VATTENINTAG

Lorem ipsum

Ett effektivt första steg i reningsprocessen sparar er efterföljande 

utrustning och ökar den totala driftsäkerheten på er anläggning.

Det finns ingen standard utan hela renslösningen skräddasys till er 

nya eller befintliga anläggning. Vi utreder tidigt hur reningsbehovet 

ser ut i just er process. Det som alltid eftersträvas är en effektiv 

mekanisk rening med en så hög genomströmning som möjligt 

anpassad till er anläggning. 

Anläggningen tillverkas med få komponenter och vi, om ni önskar,  

använder oss av er önskvärda tillverkare av motorer, växellådor, 

kedjor, givare för att underlätta reservdelshanteringen.

Miljön där anläggningen installeras styr valet av materialkvalité. I de 

flesta fall väljs rostfria material men vi är erbjuder även målade eller 

galvaniserade lösningar.

SST har en lång historia av mekaniskt underhåll hos våra kunder och 

vi har tillsammans med våra tekniker konstruerat ett rensgaller för 

ett så enkelt underhåll som absolut möjligt.
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Lorem ipsumLorem ipsum• Levereras med centralsmörjning för minimalt behov av förebyggande underhåll.

• Konstruktion med få rörliga delar.

• Enkel installation i be�ntliga kanaler. 

• Drivenheter levereras som moduler vilket förenklar service och underhåll.

• Robust konstruktion i pro�lrör med glidbussningar på krattarm. 

• Konstruerad med högt fokus på arbetsmiljön för operatören. 

• SST sköter allt. Konstruktion, rivning av be�ntlig anläggning samt installation.
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Tel: 0553-300 25  ·  info@slitskyddsteknik.se  ·  www.slitskyddsteknik.se

SST Slitskyddsteknik AB

Betongvägen 18

653 50 Karlstad 
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