
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bilden visar installationen vid vår produktionsanläggning i Kalmar. 

LACKEBY	SANDAVSKILJARE	TILL	VATTENSKÄRNINGSMASKIN	

	

Optimerad	sandavskiljning	med	minimalt	underhåll	
Med sin effektiva sandavskiljning, långa livslängd 
och låga driftkostnader är Lackebys sandavskiljare 
definitivt en lönsam investering. 

 
Den är utvecklad för att avskilja sand eller andra 
typer av tunga partiklar från vatten. 

 

Den robusta konstruktionen säkerställer hög 
tillgänglighet och lång livslängd samtidigt som 
behovet av underhåll är minimalt.	

Applikationer	
• Sandavskiljning till vattenskärningsmaskiner 
 
Hög	prestanda	
• Optimal avskiljning och avvattning av sand 
• Minimalt underhåll 
 
Teknisk	utformning	
• Robust konstruktion 
• Lång teknisk livslängd 
• Axellös skruvtransportör för effektiv avvattning och 

utmatning av avskild sand 
• Automatiserad drift 

	

 

LACKEBY SANDAVSKILJARE TILL 
VATTENSKÄRNINGSMASKIN 



När	hög	effektivitet,	låga	kostnader	och	
driftsäkerhet	prioriteras.	
Den kompakta behållaren i sandavskiljaren är utrustad med lameller som avskiljer sand mycket 
effektivt, och det utgående vattnet är tillräckligt rent och 
återanvänds i skärprocessen. Det sedimenterade 
materialet transporteras ut med hjälp av en axellös 
spiral som styrs av ett optimerat driftprogram för 
minimalt slitage och för maximal avvattning. Den 
axellösa spiralen minskar behovet av underhåll då den 
inte har någon lagring i botten.  

Anpassningsbar	lösning 

Som standard tillverkas sandavskiljaren i rostfritt stål. Den axellösa spiralen tillverkas av svart 
stål för bästa livslängd. Tråget är försett med 
slitjärn i Hardox och dess längd anpassas efter 
placeringens förutsättningar. Alla delar är 
robusta och kraftigt dimensionerade för att ge 
en lång livslängd.  

 

Tekniska data Enhet GC 35 L GC 70 L 
Flödeskapacitet l/s 2 4 
Kapacitet utgående sand m3/h 0,5 * 2 * 
Tankvolym m3 2 4,5 
Längd mm 8 050 9 965  
Bredd mm 1 250  2 426  
Höjd mm 3 750  5 250  
Nettovikt Kg 1 400 5 000 
Bruttovikt Kg (vatten & sand) 4 500 13 000 
Motoreffekt kW 1,5 4,0 
Strömförbrukning märkström A 3,23  7,82 
Lutning Transportör ° 26 26 
Anslutning inlopp DN 65 250 
Anslutning utlopp DN 150 300 
Anslutning dräneringsutlopp DN 50 100 

                                                                                               * Vid kontinuerlig drift, vilket inte skall inträffa. 

 


