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Ramy sitowe okrągłe
do separatorów i przesiewaczy

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie produkcji i regeneracji ram sitowych 
do przesiewaczy i separatorów wibracyjnych typu Sweco, Allgaier-Mogensen, 

Amko, Midwestern, Kason, Russell, GKM, Minox i inne. 

Szeroki zakres 
parametrów sit

Stabilna i wytrzymała
konstrukcja

Atrakcyjne
terminy realizacji 

ć Recycling tworzyw sztucznych

ć Drzewno – papiernicza

ć Mleczarska

ć Cukrownicza

ć Zbożowo – młynarska

ć Chemiczna

ć Owocowo – warzywna

ć Przetwórstwa spożywczego

ć Surowców mineralnych

Zastosowanie w branżach:



W celu obniżenia kosztów produkcji oferujemy profesjonalne 
usługi w zakresie regeneracji zużytych 
i uszkodzonych ram sitowych. Usługa obejmuje usunięcie 
sita, oczyszczenie i regenerację ramy oraz naciąg 

Oferujemy szeroką gamę ram sitowych okrągłych do wszystkich 
typów separatorów, sortowników i przesiewaczy wibracyjnych. 
Stosujemy wysokiej klasy sita plecione, tkane i perforowane 
własnej produkcji zapewniając prawidłowe i równomierne 
napięcie powierzchni roboczej. Zapewniamy możliwość 
mocowania dodatkowych elementów, takich jak stelaże, 
konstrukcje nośne i wsporcze oraz kołnierze. Doradzamy 
w doborze parametrów technicznych sit oraz rozwiązań 
materiałowych, minimalizując ryzyko zatykania się oczek.

Wykorzystując ponad 30 lat doświadczenia w procesach 
przesiewania, separacji, filtracji i odwadniania pomagamy 
obniżać koszty i zwiększać wydajność produkcji. Kompleksowo 
obsługujemy cukrownie, mleczarnie, młyny, zakłady 
przetwórstwa spożywczego, kopalnie i kamieniołomy oraz 
producentów chemii budowlanej, jak również firmy produkcyjne 
w obszarze utylizacji odpadów i recyklingu 
tworzyw sztucznych. 

Ramy sitowe okrągłe
do separatorów i przesiewaczy
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od 0,036 mm

Zakres oczek Średnica drutu

od 0,025 mm

Średnica Materiał

do 2650 mm* Stal kwasoodporna, stal sprężynowa

Regeneracja ram sitowych
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Produkcja ram sitowych Progress

Parametry techniczne

* Większe średnice dostępne na specjalne życzenie klienta

Klej

Dwuskładnikowym klejem epoksydowym 

odpornym na podwyższone temperatury.

Na życzenie zastosowanie kleju 

z certyfikatem FDA

i mocowanie nowego sita. Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii produkcyjnych i sprawdzonych komponentów 
pozwala skutecznie redukować czas realizacji zleceń 
przy zachowaniu najwyższych standardów i tolerancji.

Progress Eco S.A. Trzuskawicka 16, 25-801 Kielce, PL,
T: E:+48 609 407 546, sales@progress-screens.com
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Ramy sitowe
do sortowników typu PAL

oraz regeneruje zużyte sita do sortowników PAL
PROGRESS SCREENS jest producentem nowych

Możliwość regeneracji
i czyszczenia

Wysoki współczynnik
powierzeni otwartej 

Brak zaślepiania

ć Płyt MDF i OSB 

ć Paneli podłogowych, 

ć Płyt wiórowych, 

Ramy sitowe do sortowników typu Pal
znajdują zastosowanie przy produkcji:



Progress Eco S.A.
Trzuskawicka 16, 25-801 Kielce, Poland, +48 609 570 540,  jzgorski@progress-screens.plT:  E:

Ramy sitowe do sortowników typu PAL

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości potrzeb naszych Klientów oferujemy usługę serwisu ram sitowych.
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Regeneracja ram sitowych

Ramy sitowe do sortowników typu PAL służą do przesiewania 
rozdrobnionego drewna i materiałów drewnopochodnych 
z recyklingu, na poszczególne frakcje wymagane w procesie 
produkcyjnym różnego rodzaju płyt. Sita te są zbudowane 
z ramy jako konstrukcji samonośna z kwasoodpornych profili 
zamkniętych oraz warstw sit. Warstwa dolna tzw.: „podbudowa" 
wykonana jest z blachy perforowanej ze specjalnie 
przetłaczanymi otworami. Warstwa wierzchnia, najczęściej jako 
sito tkane przygrzane punktowo do ramy. Przestrzeń pomiędzy 
podbudową i sitem wypełniona jest gumowymi kulami 
zapobiegającymi zaślepianiu powierzchni roboczej sita.

Standardowe parametry techniczne

MateriałOczkoWymiary

1184 x 1277 mm od 0,2 mm stal kwasoodporna

1184 x 1495 mm

1184 x 1872 mm

od 0,2 mm

od 0,2 mm

stal kwasoodporna

stal kwasoodporna

Sito z perforowaną powierzchnią robocząSito z tkaną powierzchnią roboczą

Podbudowa z blachy perforowanej


