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FCR - ROTARY SCREW SCREEN 
WITH COMPACTOR

This rotary combined machine is used for the separation and 
subsequent dewatering and compacting of the solid content 
in wastewater coming from industrial and municipal plants.
The machine is composed by:
• External structure in stainless steel AISI304 L/316 L
• Screw in high carbon steel or stainless steel AISI304 

L/316 L
• Outer rotary loading drum concentric to the loading 

basket (drilled sheet or wedge wire)
• Loading basket
• Transport section: tube or U-shape trough
• Discharging section: with compactor
• Driver and gear reducer
• Supporting adjustable foot
The solid in the sewage enters in the basket occluding it, 
bringing  an increase of the level before the filter.
A level sensor sends a signal to start the rotation of the screw 
screen and consequentely of  the outer  rotary loading  drum.
During rotation the outer rotary loading drum discharges 
solid in the screw conveyor with the aid of outer rotary 
loading drum washing system.
The outer surface of the screw screen is further cleaned by 
brushes fixed on the outer side screw so that makes cleaning 
action during rotation.
The compactor located at the end of the transport section, on 
top of the machine, makes compaction and dehydratation of 
solid, to reduce weight and volume.

ADVANTAGES
• Low speed of rotation and no intermediate supports
• Self-cleaning with brushes fit on the screw
• Low maintenance and low initial investment
• Considerable reduction of volume and weight  

at the end of processing (up to 50%)
• High percentage of solid removed

FCR - БАРАБАННО ШНЕКОВО СИТО 
С КОМПАКТОР 

Тази ротативна комбинирана машина се използва за 
сепариране и последващо дехидратиране и 
компактиране на неразтворени в-ва съдържащи се в
отпадъчни води от индустриалнен и битов характер.   

Съоръжението се състои от:
• Външна структура от неръжд. ст. AISI304 L/316 L  
• Шнек от въгл. или неръж. стомана AISI304 L/316 L
• Външен барабан концентричен на приемното 
сито (перфориран лист или стоманена профил. тел)
• Приемно сито
• Зона на транспортиране: тръба или U профил
• Зона за освобождаване: с компастор
• Електромотор и редуктор
• Регулеруема телескопична опора 

Твърдите вещества от канализацията постъпват в 
коша, запушвайки го, те повишават нивото преди
филтъра. Сензор за ниво изпраща сигнал към 
задвижването на шнека за стартиране.
По време на движението, външния приемен кош 
освобождава твърдите частици във винтовият 
транспортьор с помоща на промивната система на 
приемния кош.
Външната повърхност на ситото се почиства 
допълнително от четките монтирани на външната 
страна на шнека, като по този начин се извършва 
почистващо действие по време на въртенето.
Компакторът се намира в края на транспортната 
секция в горната част на машината, той извършва 
уплътняване и обезводняване на ТНВ, като по този 
начин се намаля теглото и обема им.

ПРЕДИМСТВА
• Ниска скорост на въртене и без междинни 

одпори
• Самопочистване с четки монтирани на шнека
• Лесна поддръжка и ниска първонач. инвестиция
• Значително намаление на обема и теглото на 

твърди неразтворени вещества на изхода до 
(50%)

• Висок ефективност по отстранени твърди 
неразтворени вещества
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / TECHNICAL DETAILS

MODEL FCR600 FCR800 FCR1000 FCR1200 FCR1400 FCR1600 FR1800 FCR2000 FCR2200 FCR2400 FCR2600

A 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

B 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

C 420 580 770 930 1050 1400 1400 1550 1700 1850 2000

D 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

FCR

МОДЕЛ
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За допълнителна техническа информация, моля свържете се с нас. 
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