
Prensa parafuso em Aço Inoxidável
X Press

• Transporte e drenagem
• Compacto e boa relação custo-benefício
• Design robusto e flexível
• Trabalha com materiais úmidos, fibrosos e pegajosos

• Simples e confiável
• Volumes de fluxo muito tolerantes quanto à variação
• Aço inoxidável
• Totalmente fechado, higiênico

Vantagens e recursos



X PRESS PRENSA PARAFUSO
A Prensa parafuso X Press Meva é um transportador reforçado 
com uma unidade de drenagem e compactação na extremidade 
de descarga. Entre a zona de drenagem e as portas de pressão 
traseiras, há uma zona de pressão onde a compactação é 
executada. Transporte e drenagem em uma unidade compacta 
e acessível.

Sólidos úmidos são transportados por um parafuso de rolamento 
sem eixo até a zona de prensagem, que é um cesto em forma 
de barril feito de uma tela wedge wire. Muito forte e com uma 
grande área perfurada, é o ideal para a drenagem. 

A pressão contrária é controlada por portas de saída que 
induzem uma pressão na parte traseira. Elas são controladas 
por amortecedores a gás otimizadas para uma maior drenagem. 
À medida em que os sólidos são empurrados para a zona de 
prensagem, eles são retidos pelas portas de saída, causando 
uma pressão contrária. 

Com o aumento da pressão, será formado um tampão na 
descarga e os líquidos livres serão comprimidos através do 
cesto até o dreno. Isso continua até que o material do tampão 
se torne sólido o suficiente para passar pelas portas de saída. 
A parte de transporte da prensa é idêntica a do Transportador 
X e compartilham as mesmas inovações de design e benefícios. 

• Até 25° de inclinação
• Altura da alimentação da prensa muito baixa
• Entradas e suportes aparafusados, sem soldagem
• Revestimentos de desgastes aparafusados em HDPE1000
• Design higiênico selado.

Aplicações

Água   - drenagem do material peneirado 

Papel   - drenagem de refugos

Industrial  - drenagem de restos de legumes
- drenagem de resto de vegetais
- e muito mais
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