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HUBER hrubé česle RakeMax®

Spolehlivé, robustní oběhové česle

Vysoká kapacita systému vyzvedávání shrabků

Nízká tlaková ztráta

Nízká konstrukční výška nad povrchem terénu dokonce i v případě hlubokých žlabů

Nezávislý bezpečnostní ovládací systém

Česle RakeMax® jsou vhodné pro využití na cezení městských tak i průmyslových odpadních vod. Čistící systém elementů upevněných
na oběžných řetězech může být nastaven podle individuálních požadavků.

Zmíněnými elementy mohou být konvenční hrábě, či hřebeny, kartáče, nebo plastové stěrky. Díky výměnným elementům je možné
nastavovat systému vyhazování shrabků, což je žádoucí především v případech vysokého zatížení pevnými látkami.

Instalační výška nad úroveň terénu je velmi malá a mimo jiné závisí na čistícím systému, hloubce žlabu apod.

Oba konce čistících elementů jsou upevněny na pohonných řetězech.  Každý řetěz je hnán ozubenými koly přichycenými na společné
hřídeli, kterou otáčí elektromotor. Přesně dané rozměry čistících hřebenů zajišťují vysokou provozní spolehlivost. Pro případ
zablokování čistícího mechanismu hrubými nečistotami je zařízení opatřeno automatickým ochranným systémem, jenž při přetížení
přeruší provoz.
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Výhody

VÝHODY HRUBÝCH ČESLÍ RAKEMAX®:

Velmi nízká tlaková ztráta – vysoká účinnost separace

Přesně dané rozměry čistících hřebenových elementů zajišťují vysokou provozní spolehlivost.

Instalace česlí bez potřeby dnového stupně

Kompaktní design s nízkou instalační výškou nad úrovní terénu

Kompletně zapouzdřené zařízení s přístupními otvíracími kryty – proti šíření zápachu

Snadná instalace do stávajících žlabů

Cedící plocha složená ze samonosných složených nerezových profilů – snadné vyzvednutí ze žlabu

Bez omezení provozu štěrkem, či drtí

Jednoduchá a snadno přístupná napínací jednotka řetězu

Veškeré komponenty přicházející do styku s odpadní vodou vyrobeny z nerezové oceli a mořeny v lázni (mimo řetěz, pohon a ložiska
– v nerezovém provedení na přání)

Vysoká kapacita mechanizmu výhozu shrabků, díky možnosti nastavení čistících elementů

Nezávislé výměnné komponenty

Downloads
Brochure: HUBER RakeMax® Multi-Rake Bar Screen (v angličtině) [pdf, 421 KB]

Řešení
HUBER expands activities in the field of water extraction: clean water through innovative system solutions for seawater and river
water extraction

The HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® – a success story with more than 3000 installed machines

Unique innovation from the market leader: HUBER Detection System Safety Vision

A Wastewater Screening and Screenings Processing Case Study at WWTP Hull (Saltend)

HUBER Safety Vision increases the availability of machines

Refurbishment project: regional STP Linz-Asten

Case Study: Improvement of the Maer Lane STW Inlet Works

Flawless operation and longevity make the RakeMax® Multiple Rake Screen invaluable to Guelph’s Screening Process

Major order: 12 HUBER Multi-Rake Bar Screens RakeMax® for Vienna

Meadowhead STW Wastewater Case Study

HUBER supplies the equipment for a major sewage treatment works in Berlin

Huber Technology upgrades the Inlet works at Duncrue Street, Belfast - a Wastewater case Study

Three HUBER RakeMax® screens for STW Magdeburg / Gerwisch

HUBER supplies the machines for the mechanical treatment stage of the worlds’ largest wastewater treatment plant project

Great HUBER Bar Screens and Wash-Presses in Dublin

Schematický náčrtek

25 May 2023 11:58:23 2/4

/fileadmin/01_products/01_screens/02_max_screens/03_rakemax/brochure-rakemax-en.pdf
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/huber-expands-activities-in-the-field-of-water-extraction-clean-water-through-innovative-system-solutions-for-seawater-and-river-water-extraction.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/the-huber-multi-rake-bar-screen-rakemaxr-a-success-story-with-more-than-3000-installed-machines.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/unique-innovation-from-the-market-leader-huber-detection-system-safety-vision.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/a-wastewater-screening-and-screenings-processing-case-study-at-wwtp-hull-saltend.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/huber-safety-vision-increases-the-availability-of-machines.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/refurbishment-project-regional-stp-linz-asten.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/case-study-improvement-of-the-maer-lane-stw-inlet-works.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/flawless-operation-and-longevity-make-the-rakemaxr-multiple-rake-screen-invaluable-to-guelphs-screening-process.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/major-order-12-huber-multi-rake-bar-screens-rakemaxr-for-vienna.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/meadowhead-stw-wastewater-case-study.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/huber-supplies-the-equipment-for-a-major-sewage-treatment-works-in-berlin.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/huber-technology-upgrades-the-inlet-works-at-duncrue-street-belfast-a-wastewater-case-study.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/three-huber-rakemaxr-screens-for-stw-magdeburg-gerwisch.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/huber-supplies-the-machines-for-the-mechanical-treatment-stage-of-the-worlds-largest-wastewater-treatment-plant-project.html
/cz/huber-report/ablage-berichte/screens/great-huber-bar-screens-and-wash-presses-in-dublin.html


Media

25 May 2023 11:58:23 3/4

/fileadmin/_processed_/0/6/csm_skizze_rakemax_01_2ca8f85755.jpg
/fileadmin/_processed_/b/d/csm_bild_rakemax_01_359e634094.jpg
/fileadmin/_processed_/c/0/csm_bild_rakemax_02_04f4558ae7.jpg
/fileadmin/_processed_/8/5/csm_bild_rakemax_03_026a459a5c.jpg


Více produktů ze skupiny: Síta pro přečerpávací staniceVíce produktů ze skupiny: Síta pro přečerpávací stanice

HUBER čištění v kanálových šachtách ROTAMAT® RoK4

Video: RakeMax® Multi-Rake Bar
Screen for mechanical preliminary
wastewater treatment at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=SH3P8IpCDJM

Video: HUBER RakeMax® Multi-
Rake Bar Screen for coarse
screening in meat processing
industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Animation: HUBER Safety Vision
system for impurity detection

https://www.youtube.com/watch?
v=W1o94KTzHYs
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