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SKYSTO MĖŠLO 
TVARKYMAS



 
ILGO VELENO SIURBLIAI
Galingumas 5,5 – 22 kW, našumas 155 – 612 m³/h

Daugiau informacijos:   Mob. +370 685 31891,  Tel. +370 5 240 16 65,  info@alginsta.lt,  www.alginsta.lt1

LHP LKP

TMP

Didelis našumas sudėtingomis sąlygomis ● 
   (skysto mėšlo ir  biodujų rezervuaruose);
● Dėl didelio korpuso yra atsparus 
   svetimkūniams ir užsikišimams.

TMHP

;● Siurblio korpuse nesikaupia dujos
● Aukštas slėgis;
● Didelis našumas sudėtingomis sąlygomis 
   (skysto mėšlo ir biodujų rezervuaruose).

PANARDINAMI SIURBLIAI
Galingumas 4 – 22 kW, našumas 80 – 410 m³/h

● Dėl didelio korpuso yra atsparus
 svetimkūniams ir užsikišimams  ;
● Darbaratis viršutinio įsiurbimo su 
   sraigto padavimu; 

Darbaratis ir įėjimo žiedas su ● 
   kieto lydinio danga (WIDIA);
● Silosas ar šiaudai, esantys 
   mėšle, yra sudraskomi;
● Pavaros velenas yra 
   sutepamas  alyvos vonioje, 
   korpusas iš nerūdijančio 
   plieno.

Siurblio darbaratis su apatiniu įleidimo ● 
   sraigtu ir smulkinimo mechanizmas, 
   pagamintas iš volframo karbido, kad 
   apsaugotų nuo susidėvėjimo;

Siurbimo plokštė iš cinkuoto plieno su ● 
   šlifavimo kraštais ir apsauga nuo 
   apvijos;

Pavaros velenas yra sutepamas ● 
   alyvos vonioje, korpusas iš 
   nerūdijančio plieno.
                         



Rotacinis krumpliaratinis

DS-W
DKP

Galingumas: 2.2-30 kW● 
Našumas: 9-201 m³/h● 
Stacionarus arba mobilus naudojimas;● 
Pastovus siurbimo našumas;● 
Pastovaus slėgio charakteristika;● 
Didelis slėgis maks. iki 5 barų● 

Ekscentrinis sraigtinis

Pjovimo sistema-filtras

WGalingumas: 3 k
Našumas: 49.8 m³/h

Filtruoja pašalinius svetimkūnius (medienos gabaliukus, akmenis ir t.t.) ● 
   iš mėšlo, kad būtų išvengta gedimų ir žalos siurbliams ar panašiai 
   įrangai;

Trupina ilgas pluoštines medžiagas smulkesnei terpei;● 
Visos dalys, besiliečiančios su terpe, nerūdijančio plieno V2A 1.4301.● 

HEX
Galingumas: 2,5-15 kW● 
Našumas: 9-47 m³/h● 
 HEX siurblys gerokai pranašesnis už panašius rotacinius siurblius, o taip pat sunaudoja žymiai ●

   mažiau energijos. Be to, horizontalus ekscentrinis sraigtinis siurblys gali siurbti medžiagą su 
   dideliu kietųjų dalelių kiekiu (iki 10-12%);

Atsparus dilimui chromo-molibdeno plieno rotorius su specialiu grūdinimu;● 
Atsparus skysto mėšlo poveikiui guminis statorius;● 
Geriausias našumas sunkiausiomis sąlygomis (naudojamas skysto mėšlo ir biodujų gamyklose).● 
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MAIŠYKLĖS 
Galingumas: 4 – 22 kW, našumas: 2200 – 15800 m³/h

TMR3 TMR3S

Standartinė maišyklė, skirta efektyviam ● 
   naudojimui skysto mėšlo, nuotekų 
   rezervuaruose ir fermentatoriuose.

● Speedy su ypač dideliu sukimosi dažniu, 
   tinkančiu išskirtinai kiaulių mėšlui.

TMR3D TMR3-Z

3 ašmenų optimizuota maišyklė klampiam● 
   mėšlui ir biomasei biodujų gamyklose.

● Maišyklė, esanti cirkuliaciniame rėme, 
   skirta maišymui kanaluose.

TMR3i TMR3M

Nerūdijančio plieno maišyklė agresyviai ● 
   terpei  (pH 5,3 - 8,1).

● Energiją taupanti vidutinio greičio maišyklė
   optimaliai cirkuliacijai.
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SEPARATORIAI 
Visi komponentai, kurie liečiasi su atskirtomis medžiagomis, pagaminti iš nerūdijančio plieno V2A 1.4301

PSS 2.2-400 PSS 4/5.5-550

Kompaktiškas dizainas;● 
Specialiai suprojektuoti nedideliems ● 

   kiekiams;
Sistema gali augti pagal reikalavimus; ● 
 Separatorių galima lengvai prailginti.●

● Atskyrimui iki 30% bendros kietos 
   medžiagos;

Stovas  iš nerūdijančio plieno;● 
Hidraulinė konusinė galvutė;● 
Sraigtas WIDIA medžiagos.● 

PSG 4/5.5-600 ir 5.5-750

● Efektyvus atskyrimo efektyvumas su dideliu našumu;
Paprastas separatorių valdymas;● 
Puikus kainos ir kokybės santykis dėl ketaus korpuso;● 
Mažas energijos suvartojimas;● 
Dvi atskiros valymo angos;● 
Stovas  iš nerūdijančio plieno.  ● 

PSS ComPress PSS 4/5.5-550

Separatorius su 2,2 kW varikliu;● 
Rotacinis siurblys su 2,2 kW varikliu;● 
Slėgio matavimo įtaisas; ● 
 Elektroninė valdymo sistema;●
 Pasirenkamai važiuoklė, sudaryta iš ašies ●

   su ratais ir dviem ratukais.

● Galima naudoti bet kur;
Pilnas įrenginys, įskaitant valdymo sistemą ● 

   ir siurblį(-ius);
.● Gali būti naudojamas skirtingoms žaliavoms

su mobiliais įrenginiais
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SKREPERIAI

Mažiau problemų dėl kanopų;● 
Guoliavietės išlieka švaresnės;● 
Mėšlas neužsilieka šonuose;● 
Galimas visiškai guma padengtas paviršius.● 

Skreperiai ant grotelinių grindų

Specialiai sukurti betoninėms grindims;● 
Aukštas higienos laipsnis;● 
Lengvai montuojami;● 
Ilgaamžiški.● 

Combi – skreperiai

Takams 135-520 cm;● 
Maža gedimų tikimybė;● 
Šie skreperiai labiausiai tinka tvartams su ● 

   guoliavietėmis bei nuožulniomis grindimis, 
   kuriuose naudojama daug šiaudų. 

Delta – skreperiai

Palankiausia galvijams, suapvalinta, ● 
   konstrukcija;

Susidėvėjimo indikatoriai;● 
Pagamintas iš ketaus – atparesnis dilimui;● 
Visos susidėvinčios dalys yra lengvai ● 

   pakeičiamos.

Multi–skreperis

Valdymo įranga

● Su laikmačio nustatymu;
Apsauga nuo užšalimo;● 
Avarinis išjungimas;● 
Galimas vienas valdymas ● 

   dviem sistemoms.
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REZERVUARAI
 

  

 

 

● Efektyvus papildomas saugojimo tūris;
Nereikalinga papildoma rezervuaro konstrukcija;● 
Nėra papildomų išlaidų, susijusių su siurbimo/maišymo įranga.● 

Talpos nuo 9 m³ iki 8601 m³;● 
Varžtai, profiliai ir kitos surinkimo detalės ● 

   pagamintos iš nerūdijančio plieno;
Rezervuarai gali būti komplektuojami su ● 

   stogu;
Labai didelis atsparumas suskilimams;● 
Jokia kita medžiaga nėra tokia atspari ● 

   korozijai kaip nerūdijantis plienas.

Galimi įvairių išmatavimų bei tūrių ● 
   rezervuarai;

Galimi su stogo konstrukcijomis ar ● 
   gelžbetoninėmis perdangomis;

Gali būti dalinai arba pilnai įgilinti į žemę.● 

Nerūdijančio plieno Gelžbetoniniai rezervuarai

Nerūdijančio plieno antstatas

Membraninis stogas rezervuarui

(Norint sumažinti teršalų kiekį)

● Iš nerūdijančio plieno tvirtinimo profilių, pritvirtinama prie stogo 
   krašto ant rezervuaro ir tinkamai įtempiamas per centrinę atramą, 
   pagamintą iš plieno su specialiu apsauginiu padengimu;

Turi būti išlaikytas apie 25° laipsnių nuolydis, kad būtų užtikrintas ● 
   optimalus kritulių nuslinkimas;

Nėra kondensacijos ant rezervuaro sienų (išorėje ir viduje);● 
Stogo membrana optimaliai išsklaido sniego, vandens ir vėjo ● 

   apkrovas;
Standartiškai dvi angos prieigai.● 
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Kliento pageidavimu UAB „Alginsta“ daro 
fermų projektus, montuoja įrangą, atlieka 

garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.

Jei nusprendėte statyti, atnaujinti tvartą ar tiesiog 
įsigyti fermų įrangą, kreipkitės į mus. Jūsų pageidavimu 

parinksime reikalingą įrangą ar įrankius, padarysime projektą, 
atitinkantį Jūsų lūkesčius ir finansines galimybes, 

sumontuosime įrangą.

VEIKLOS KRYPTYS

Skysto mėšlo šalinimo sistemos● 

●    ● Karvių fermų įranga Kiaulių fermų įranga

● Fermų, ūkinių pastatų, silosinių statyba, betonavimo darbai

UAB „ALGINSTA“
Mob. +370 685 31891
Tel. +370 5 240 16 65

info@alginsta.lt 
www.alginsta.lt


