
Washpress 
Gamma WPG

Genom att ifrågasätta etablerade tekniker och metoder  
som idag finns på marknaden har vår drivkraft varit att lyfta  
blicken och utveckla en lösning som ger mindre slitage och  
underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt. 

Högre kvalitet på reningsprocessen

Upp till 60% 
TS-halt

Nyhet!



Svensk, marknadsunik 
och patenterad teknik
Vi har utvecklat en helt ny och patenterad teknik med upp till 60 procent torrsubstanshalt. 
Tryckluft tillförs genom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar från 
rens utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras i sin helhet.  

Patentinfo: SE2050106 A1

Specifikationer

Bygghöjd  1250-1600 mm 

Diameter  200-300 mm

Inlopp:                     Flänsanslutning (från launder eller conveyor)

Torrhalt  30-60%

Kapacitet  0,5-7 m3/h

Drivenhet   SEW eller Nord

Material                            EN1.4301, EN1.4404 eller enligt kundkrav

Maskinen tar emot avskilt rensgods från föregående process. 
Därefter tillsätts servicevatten, brutet vatten eller grovrenat 
vatten. Sedan startas en tvättcykel med hjälp av den paten- 
terade tryckluftsfunktionen. Efter fullgjord cykel öppnar 
rejektvattenventilen och skruven startar och komprimerings- 
processen tar vid.   
 
Fördelar 
• Hög prestanda – Under rätt förutsättningar nås en    
 torrsubstanshalt på över 60 procent jämfört med  
 konventionell teknik som når cirka 35 procent. 

• Enkelt underhåll – Minskar risken för driftstopp och ger  
 mindre slitage vilket innebär en kostnadsreducering för  
 kunden.  

• Påverkar inte nästa process – Möjlighet till fettavskiljning  
 i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering  
 i efterföljande processteg.   
 
Världsunik produkt för optimering av rensgods  
I samarbete med ett reningsverk i Västsverige fick vi möjlig- 
het att utveckla en helt unik produkt för att optimera  
renshantering på ett sätt som aldrig tidigare prövats.  
Sekundärvinsterna i maskinen är nästan i nivå med maskinens  
primära syfte; att skapa en premiumprodukt i världsklass  
för komprimering och avvattning av rensgods. 

Vi är stolta över att kunna erbjuda en maskin med mindre  
underhåll, lägre pris och energiförbrukning. Washpress Gamma  
WPG har dessutom ett enklare handhavande, mindre slitage 
och en minst lika bra funktion som etablerade tekniker.

• Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.  

• Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till  
 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.   

• Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar   
 möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.  

• Aerosolfälla som standard för att skona ventilations- 
 systemet från för mycket fukt och smuts. 

Fakta
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1. Kraftig dubbeltrågkonstruktion möjliggör höga  
 vridmoment och höga torrhalter. Dubbeltråget tillåter  
 lång inloppslängd.  

2. Dubbeltråget tillåter maximal perforeringsyta av  
 innertråget för hög avvattning och god dränering. 

3. Kraftig slitstålsbelagd skruv och tjocka glidskenor  
 ger lång livslängd och klarar stora presskrafter.  

4. Separat axiallagrad skruv som kompenserar för vinkelfel  
 vid slitage och skyddar växellådan. 

5. Enkelt utbytbar drivenhet.

6. Helt sluten, säker och hygienisk.

7. Tvätt- och avskiljningstråg för att optimera avskiljning  
 till tvättcykeln.  

8. Inbyggd aerosolfälla för att skona ventilationssystem. 

9. Extra inloppsventil för brutet/tekniskt vatten. 

10. Tryckgivare för kontroll av vätskefyllnad. 

11. Bräddutlopp. 

12. Inspektionsfönster.

13. Extra förstärkt packpox med dubbel labyrinttätning. 

Funktion 
Washpress Gamma WPG pressar rensgodset 
ut i ett rörsystem eller mot annan mothålls-
anordning som skapar motstånd för skruven. 
Motståndet ger förutsättningar för att 
rensgodset ska kunna avvattnas och uppnå 
så hög torrsubstanshalt som möjligt. Med 
Washpress Gamma WPG kommer vi upp till 
över 60 procent torrsubstanshalt. 
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Från avloppsvatten  
till resurs
Mekanisk vattenrening är en del av processen för att  
omvandla avloppsvatten från avfall till resurs. Vår utrustning 
rensar avloppsvatten från partiklar genom innovativ teknik 
och förbereder vattnet inför nästa steg. Som din partner  
erbjuder vi en helhetslösning för mekanisk avskiljning. 

Part of the water cycle
Vi är stolta över våra innovativa produkter som funnits på marknaden  
i över 30 år och förbättrat anläggningar runt om i världen. Alla våra  
produkter utvecklas och tillverkas i vår svenska produktion med syfte  
att vara en långsiktig och hållbar partner. Genom hög kompetens  
och nyfikenhet för framtiden blickar vi ständigt framåt för att skapa 
innovativa lösningar som förbättrar verksamheter. 

Vi har de senaste certifieringarna för både ISO 9001 och 14 001.


