
En separasjon med mening
Reime Separators unike teknologi skiller tørrstoff fra væske på en enkel måte. Resultatet etter 
separasjon blir en avrenningsfri tørrstoffdel og en væskedel med lavt partikkelinnhold.

Separatoren gir økt lønnsomhet og store ressursbesparelser for næringsmiddelindustrien, 
oljeindustrien, landbruk, kommunal virksomhet m.fl . Transport av avfall blir billigere og lagring 
enklere. I tillegg er væskedelen klar for biologisk, mekanisk eller kjemisk rensing.

Ting som teller

* rimelig innkjøp
* mange bruksområder

* separert masse:
- kraftig volumreduksjon
- reduserer behovet for lagerkapasitet
- forenkler transport og gjør den billigere

* separert væske kan:
- renses
- gjenvinnes
- omsettes

Samfunnsmessig lønnsomhet
Industrien vil først og fremst erfare de store fordelene volumreduksjonen gir. Med utgangspunkt i 
Reime Separator er det også utviklet renseløsninger som skiller ut salgbare biprodukter eller forbedrer 
ressursutnyttelsen i produksjonsprosessen. Separatoren har spart betydelige utgifter for kommuner, 
slakterier, næringsindustri, offshore industri og private husholdninger. Ved anskaffelse av 
Reime Separator vil også din bedrift etter hvert se på avfall som en ressurs.

Lett tilgang til sil for 
inspeksjon og service

Ny type sil gir lavere
driftskostnader

Reime Separator

et unikt produkt som gjør avfall til en ressurs
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Reime Separator

Produktinfo:

Mål (LxBxH) 1520 x 930 x 747 mm
Vekt  300 kg
El. motor 229 / 380 V, 3-fase 3,0 eller 5,5 kW

Kapasitet 3 - 15 m3/time (avhengig av masse)
Siltyper silåpning fra 0,2 til 0,8 mm

Resultat ved bruk av Reime Separator:

Type væskeblanding Tørrstoffi nnhold Tørrstoffi nnhold Tørrstoffi nnhold Kommentar
i væskeblanding i væskedelen  i den tørre delen 
før separering  etter separering etter separering 
     (% TS)      (% TS)        (% TS) 

Gjødsel og
mageinnhold fra                  7,9         1,8 30 volumreduksjon
slakteri  ca 70%

Ristegods fra
forbehandling        15,1         0,2 34 volumreduksjon
av avløpsvann ca 50%

Septikslam          2,5 0,5 30         tilsetting av 
        polymer før 
    separering blir

ca 0,1 % TS ut

Potetskrell          6,4         0,6             13,1 volumreduksjon
ca 50 %


