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XC RUUVIKULJETIN
Meva Spiral Conveyor XC on tehokas, joustava, helppoasentei-
nen, luotettava sekä helppohuoltoinen. Yhdellä sanalla sanottu-
na: kustannustehokas.

Meva XC on laitteisto, jolla voidaan kuljettaa monenlaisia materi-
aaleja: kuiva-ainetta, selluloosaa, jätteitä, puulastuja, polttoaine-
pellettejä, teurasjätteitä ym.

Laitteiston tehokkuudesta johtuen sitä voidaan käyttää alhaisella 
nopeudella, mikä tekee kuljettamisesta tasaista ja energiateho-
kasta. Kourun 8-kulmainen muoto tekee siitä perinteistä U-kourua 
jäykemmän. Yhdessä kannen ainutlaatuisen rakenteen kanssa 
voidaan standardikourua nostaa 45°kulmaan asti vaakasuun-
taisessa laitteistossa, pystysuuntaisella laitteistolla aina 90°kul-
maan asti. Kannen matala sisääntulokorkeus mahdollistaa  mata-
lan  tyhjennyskorkeuden.

Materiaalia voidaan syöttää/ tyhjentää yhdestä tai useammasta 
sisään-/ ulostulosta. Sisään- ja ulostulot voidaan asentaa mihin 
tahansa asentoon. Hitsaamista ei tarvita, vaan osittain auki oleva 
reikä avataan kokonaan auki, ja kouru asennetaan paikoilleen.

Pyörivää akselia vailla olevassa ruuvikuljettimessa on vain yksi, 
käyttöpäässä sijaitseva laakeri, joka antaa kuljettimelle enemmän 
tilaa ja tekee sen myös vähemmän herkäksi kuljetettavan materi-
aalin suhteen. Materiaalia eteenpäin työntävä kuljetin mahdollistaa 
työskentelyn myös sellaisten materiaalien kanssa, joilla on taipu-
musta kietoutua kuljettimen ympärille. Kouru on suojattu vaihdet-
tavilla HDPE-muovista valmistetuilla suojaliuskoilla. Kannen muo-
toilun vuoksi liuskat on helppo vaihtaa. Lisävarusteena saatavilla 
Hardoxista tai kaksivärisestä muovista valmistetut levyt.

XC Spiral Conveyor -kuljettimeen voidaan asentaa lisävarustee-
na laite, jonka avulla erotetaan neste kiinteästä materiaalista. Kul-
jetin voidaan myös liittää suoraan toiseen kuljettimeen. Tiukasti 
suljetut kannet sekä liitokset varmistavat hyvän  hygienisyystason 
sekä turvallisen työskentely-ympäristön.

KÄYTTÖKOHTEET
•  Jätevedenpuhdistuslaitoksissa välppiin kerääntyneen 
 materiaalin sekä kuiva-aineen kuljetus
•  Kotitalousjätteen sekä teollisuusjätteen käsittely
•  Selluloosa- ja paperitehtaissa oksankohtien, 
 kuitujakeen sekä kuitujätteiden poisto 
•  Maatalous ja ruoka-ainetuotanto
•  Elintarviketeollisuus
•  Kiinteiden aineiden (puulastut, heinä, tuhka, metallikuona) 
 kuljetus jätteenpolttolaitoksissa 

XC
RUUVIKULJETIN (RUOSTUMATON TERÄS)

OMINAISUUKSIA
•  Vankkatekoinen, ei pyöriviä akseleita
•  Korkea kapasiteetti, vähäinen huollon tarve
•  Kuljettimen jaloissa ja kouruissa ruuvikiinnitys 
 (hitsaamista ei tarvita)
•  Alhainen nopeus, vähäinen kuluminen
•  Siirtää märkää, sitkeää ja tahmeaa materiaalia 
•  Täysin koteloitu, suojattu laitteisto
•  Viimeistelty laatu takaa pitkän käyttöiän
•  Kuljettaa materiaalia sekä pystysuoraan, 
 vaakasuoraan että vinosti
•  Matala asennuskorkeus
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RUUVIKULJETIN (RUOSTUMATON TERÄS)

Palokorvenkatu 2, PL 16
04261 KERAVA
Puhelin 010 417 4500

MALLI A B C D E F G I-1 I
X-CONVEYOR 200 400 mm Min 

100mm
  100mm 

(standardi)
235 mm 375 mm 200 mm 280 mm

X-CONVEYOR 260 460 mm Min 
100mm

  100mm 
(standardi)

295 mm 440 mm 260 mm 240 mm

X-CONVEYOR 320 460 mm Min 
100mm

  100mm 
(standardi)

355 mm 470 mm 320 mm 400 mm

X-CONVEYOR 360 460 mm Min 
100mm

  100mm 
(standardi)

405 mm 500 mm 360 mm 460 mm

X-CONVEYOR 420 530 mm Min 
100mm

  100mm 
(standardi)

465 mm 600 mm 420 mm 520 mm

X-CONVEYOR 500 530 mm Min 
100mm

  100mm 
(standardi)

535 mm 640 mm 500 mm 600 mm


