LANDY Kettingreinigers

SINCE 1913

LANDUSTRIE
MEER DAN 100 JAAR
In 2013 vierde Landustrie haar 100-jarig jubileum.
Al meer dan een eeuw is Landustrie actief in de behandeling
en het transport van (afval)water. Aanvankelijk met
polderbemalingen, later in de opbouwjaren na WOII met
complete afvalwaterzuiveringsinstallaties. Sinds de jaren 60
is Landustrie wereldwijd actief en ontwerpt, levert, installeert
en onderhoudt in eigen beheer producten en complete
installaties voor een optimaal waterbeheer.
Landustrie levert betrouwbare producten die terug te vinden zijn in elk segment van de waterketen. Ook is er continue aandacht voor nieuwe technologieën en innovatie.
Voorbeelden hiervan zijn onze waterkrachtvijzels, het DMC
dijkbewakingssysteem en decentrale afvalwaterzuivering.

LANDY KETTINGREINIGERS
Landustrie beschikt over een uitgebreide range van
roosterreinigers die in eigen huis wordt ontworpen en
geproduceerd. Zo kan voor het efﬁcient verwijderen
en afvoeren van roostergoed worden gekozen voor de
bovenloopreiniger of de kettingreiniger.
De bovenloopreiniger bestaat uit een rijbaan met verrijdbare
grijper en wordt toegepast bij de grotere gemalen. Speciaal
voor de kleinere gemalen en inlaten is een compacte
kettingreiniger leverbaar.
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Voor het verplaatsen van het roostergoed kan de kettingreiniger optioneel worden voorzien van een transportband.
Optimalisatie van het ontwerp heeft ertoe geleid, dat het
spangedeelte van de ketting boven de waterlijn is gesitueerd. Bij onderhoud aan de reiniger is droogzettting dan ook
niet langer nodig. Ook zijn stalen onderdelen vervangen door
kunststof waardoor de kettingreiniger veel stiller in gebruik is.
De LANDY kettingreiniger biedt u een bedrijfszekere,
onderhoudsarme en kostenbesparende oplossing.

Kettingreinigers

UITVOERING

TECHNISCHE GEGEVENS

De kettingreiniger wordt uitgevoerd in thermisch verzinkt

Hoogte onder dek

staal of roestvast staal en is voorzien van een verstelbare

Sparingsbreedte

: 1500 - 4000 mm

transportketting. Het aandrijfgedeelte is ongeacht de

Roostersteek

: 75 - 80 - 100 mm

hoogte of breedte voor iedere installatie identiek en vereist

Aantal tandbalken

: 1 of 2

een gering vermogen. Bediening van de kettingreiniger is

Vingerlengte

: 150 of 200 mm

volautomatisch.

Rooster

: thermisch verzinkt of rvs

Roosterstaven

: 80 x 15 mm

Afwerphoogte

: 1400 mm bovendeks

Type aandrijving

: kegelwielreductor

: 1600 - 3600 mm

Vermogen

: 0,75 - 1,5 kW

Transportketting

: rvs 304, geklonken

Kettingspanner

: ja (boven waterlijn)

Onderlager

: watergesmeerd

Noodstop

:2

Werkschakelaar

: 1 (onder kap)

In overleg met de klant is uitvoering met andere materialen
en/of afmetingen mogelijk.

VOORDELEN
compact en eenvoudig bedienbaar
geringe bouwhoogte
geluidsarm
ongevoelig voor bevriezing
weinig bewegende delen
snelle montage/demontage
onderhoudsarm
optie: uitbreiding met automatische kroosafvoer

24/7 SERVICE
Voor onderhoud en reparatie staat zowel de vestiging in
Sneek als Veenendaal paraat met gekwaliﬁceerde monteurs.
De service afdeling is 24 uur per dag bereikbaar onder
telefoonnummer 06 51 27 83 24

LANDUSTRIE

MEER DAN KETTINGREINIGERS
Landustrie levert een uitgebreide range aan producten
voor de gehele watermarkt, zoals:
Pompen
Vijzels en waterkrachtvijzels
Roosterreinigers
Beluchtingssystemen
Landox voortstuwers
RWZI equipment
Service en After Sales
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