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Илюстрациите, снимките, описанията, размерите 
и стойностите в таблиците са примерни в този 
каталог са примерни.
X2 Solutions S.r.l. си запазва правото да променя 
моделите си по всяко време и без предварително 
уведомление, в случай, че бъде счетено, че са 
необходими подобрения или при други нужди, 
независимо дали те са конструктивни или 
търговски.
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ТРАНСПОРТИРАНЕ 

БЕЗВАЛОВИ ВИНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ МОДЕЛ

X-CONV

ПРИНЦИП НА РАБОТА 

Безваловите винтови транспортьори се състоят от винт без  вал, 
задвижван от трансмисия. Винта се върти в обшивка, носещ 
материали, които са натоварени през една или повече секции 
към един или повече изходни отвори, с възможност за 
спирателен кран. Машината може да е дърпаща, т.е. издърпва 
материала към изхода, като е разположена след изходната 
тръба или бутаща, когато материалът е избутван чрез 
спиралата към изхода. Трансмисията може да е директна, с 
предавателна кутия, директно свързана с винтовия фланец или 
система от мотор – верига – фланцов вал, свързани с винта. 
Безваловите винтови транспортьори са удобни за 
транспортиране на запушващи материали, като утайки и 
филтрати, които обичайно залепват за винта. Работният 
наклон на тези транспортьори обикновено е между 0° и 30°, с 
пропорционално намаляваща ефективност с увеличаване на 
наклона. 
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ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Обшивка от листове неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316,
закрепена с болтове.
- Безвалов винт от въглеродна стомана AISI 304 или AISI 316.
- Една или повече входни секции за зареждане, в зависимост от

приложението.
- Един или повече изходи (само един при вариант с аксиално

изхвърляне/повече в случай на вертикално изхвърляне).
- Моторът може да е в избутващ или издърпващ режим.

Транспортираният материал се движи от винт, който се върти върху 
износоустойчив стоманен лист или от полиетилен с висока плътност, 
в зависимост от материала. 

- Пясък и гранулати;
- Отсевки;
- Сгъстена и обезводнена утайка;
- Консерви;
- Пасти и кремообразни материали;
- Месо, риба, зеленчуци, плодове.

 Винтовете могат да бъдат с единична или двойна спирала. Винтовият 
транспортьор X-CONV е съставен от части, прикрепени с болтове, що 
се отнася до частите, които подлежат на поддръжка и от заварени 
части в елементите, които поемат товара, за да се гарантира висока 
структурна устойчивост и отлично хидравлично уплатнение . 
Винтовият транспортьор X-CONV е идеален за пренасяне на следните 
материали:   

DN 200 1 0,7 3,3 1,5 

DN 300 3,7 2 11 6,5 

DN 400 7,5 4 20 12 

DN 600 20 16 52 35 
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DN 500 15 8,2 41 25 

DN 350 5,2 2,5 16 9 

DN 250 2,5 1,6 6,5 4 

ДЕБИТ 

ОТСЕВКИ УТАЙКИ 
НАКЛОН 0°-15° 16°-30° 0°-15° 16°-30° 
DN 150 0,5 0,3 1,5 1 

 



ТРАНСПОРТИРАНЕ 

ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОРМодел

X-BELT.CONV 

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Лентовият транспортьор X-BELT.CONV се използва за 
пренос на материалите, получени от ситата, филтрите или 
машините изобщо, до кош за отпадъци или до определена 
част на предприятието. След всяка обиколка специалната 
двойно вулканизирана лента бива почистена от скреперен 
нож и се връща към точката на събиране напълно чиста от 
остатъци и готова за нов цикъл на работа. За да се избегнат 
страничните загуби, рамката е подходящо извита, така че да 
задържи събраните материали върху лентата. Материалът 
за пренос се поставя върху лентата, която го пренася чрез 
въртене до края на машината, където той пада в кош или 
специално място под силата на гравитацията. 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Структура от неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316.
- Два или повече опорни крака от неръждаема стомана AISI
304 или AISI 316, в случай на хоризонтално разположение
на машината или при наклон.

- Двойна вулканизирана специална непрекъсната лента.
- Мотор с червячен вал и редуктор . 220/380 V, 50 Hz
трифазен, IP54, клас F.

- Захранващи ролки с подходящ размер-
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Широчина (W) мм 400-1200

Височина (H) мм 

350-1000

500

Скорост на пренос (S) м/с 

Мощност (P) Кв 

500-3000

0,2-0,6

0,37 - 5,5

Височина на изхвърляне (с подпора) мм 

Широчина на лентата (W1) мм 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦА РАЗМЕРИ 

Дължина (L) мм 2500-20000 



Мостове 

СКРЕПЕРЕН МОСТ Модел

X-B.CLARI

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА   
Мостът е инсталиран на кръгъл резервоар с кула и централна кутия за 
утайка. Използва се в случаите, когато суспендираните частици в 
отпадъчната вода трябва да бъдат отделени и премахнати  гравитачно. 
Сместа от вода и утайка от централната кула е отклонена от преграден 
цилиндър, за да се утаят седиментите на дъното. Скреперни 
ножове пренасят утайката до централния конус в резервоара, където 
биват изпомпани. Пречистената вода тече в канала около горната част 
на резервоара. Всякакви плаващи субстанции се улавят от нож в 
преливника и се отвеждат за събиране в отходния резервоар.  

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Платформа със временно претоварване до 250 кг/кв. м., максимална 
деформация 1/500 от повърхността, положена на стоманена 
ротационна опора в центъра и на гумени колела отстрани. Централна 
опора с аксиален лагер, смазана с грес и монтирана на фиксираща 
плоча и хоризонтални щифтове за прикрепяне и опора на подвижната 
мостова платформа. Централен преграден цилиндър от галванизирана 
стомана, закрепен към фиксиращата плоча с шпилки. Периферен 
подвижен елемент от въглеродна стомана с железни колела, покрити с 
полиуретан, вал, държачи на колелата и опори. Долен скреперен нож 
от въглеродна стомана, състоящ се от комплект от вертикални тръбни 
подпори, закрепени за мостовата платформа; за краищата на 
подпорите са закрепени с панти профили, към които е свързано 
спирално острие и колелата. Височината на ножа може да бъде 
регулирана според наклона на дъното. Заменяеми скреперни плочи, 
изработени от киселинно-устойчива неопренова гума; Профилен 
разпределителен колектор с държачи за четките, четки и клеми за 
връзка с мотора (състоящ се от централен ротационен колектор със 
защитна пластмасова основа и водоустойчив капак);  Мотор, директно 
свързан с едно от колелата; Повърхностен чистач, Томсънов профил, 
колекторен и отходен резервоар на отходната кутия с подпорни скоби.  
Подсилена мостова платформа, изработена от заварени листове 
въглеродна стомана и листове студено пресована ламарина; пътека от 
галванизирана решетка, парапети и стопери за пръстите на краката, в 
съответствие със стандартите на Висшия институт за превенция и 
безопасност на работното място (ISPESL). 
Централният преграден цилиндър е изработен от горещо 
галванизирана въглеродна стомана.    
Подвижни колела от тефлон;   
Томсъновият профил, чистача и кутията за отпадъци са изработени от 
неръждаема стомана.  
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1. Мотор редуктор
2. Трегер
3. Горен скреперен нож
4. Долни скреперни ножове
5. Изравнител
6. Количка
7. Тръбни спускащи елементи
8. Парапети
9. Дифузорен цилиндър
10. Кутия за отпадъци
11. Комплект колелета
12. Борд за задържане на отпадъци
13. Томсънов профил

Скорост на въртене м/мин 2 2.5 3

Мощност Кв 0,37 0,75 1,1 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦА РАЗМЕРИ 

Диаметър (d) м 6-12 14-20 22-28 30-34 36-40



Мостове

НАДЛЪЖЕН СКРЕПЕРЕН МОСТ – 
ОБЕЗМАСЛИТЕЛ/ПРЕЧИСТВАТЕЛ

Модел

X-B.DEGOIL

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА  
Това устройство може да бъде инсталирано на правоъгълен резервоар за 
премахване на седиментни частици и плаващи материали в отпадъчната вода. 
Входната тръба е разположена на една от късите страни на резервоара. През 
керамични филтри преминава въздух, който спомага за утаяването на 
седиментите. Долният скрепер се върти в посока, обратна на навлизащите води, 
за да премести пясъка в отпадната кутия. Крайният превключвател подава 
сигнал към устройството за контрол на движението да промени посоката; 
едновременно с това скреперният нож се вдига от дъното, а горното острие се 
спуска надолу като премества мазнините към скиминг устройството. 
Превключвателят възстановява предходния цикъл. 
 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Платформа със времено претоварване до 250 кг/кв. м., максимална деформация 
1/500 от повърхността, изработена от въглеродна стомана и с пътека с 
галванизирана преграда, тръбен парапет и стопери за пръстите на краката, в 
съответствие със стандартите за безопасност на работното място и изцяло 
изработен от въглеродна стомана; Количка, изработена от профили от 
въглеродна стомана с железни колела, покрити с полиуретан, от които две са 
движещи и две са инертни. Антиплъзгащи колела, съединени в плъзгащия 
профил; Двойно острие от стоманени тръби за събиране на отпадъци от 
повърхността; Долните скрепери се състоят от остриета, поддържани от 
тефлонови колела. Скреперът е прикрепен към моста чрез стоманени тръби с 
регулируеми шарнири; Заменяеми скреперни плочи от неопренова гума; 
Дифузерни тръби, изработени от подбран силициев пясък и епоксидно лепило; 
Устройство за движение на моста с червячен мотор, директно свързан със 
задвижващите зъбни колела; Контролно устройство за повдигане на долните 
скрепери и скимиращ нож, съставен от червячен мотор или, по желание, 
контролно устройство и маслено хидравлично бутало; Кутия за отпадъци от 
неръждаема стомана; Превключвател. Мостова платформа от горещо 
галванизирана въглеродна стомана; Пътека, парапет и стопери за краката от 
горещо галванизирана въглеродна стомана; Регулируеми крака, долни и горни 
скреперни ножове от неръждаема стомана; Вакуумна версия с електрически или 
помпи със сгъстен въздух също може да бъде изработена по желание. Също 
наличен по желание е борд за мобилен контрол с кабел; Захранване с кабелна 
линия, която включва кабел, подпорни колчета, кабелни колички, количка за 
кабелното захранване, скоба, превключвател и захранващ кабел; 
Водонепроницаем контролен борд за захранване и контрол на оборудването, с 
превключвател, помощен силов трансформатор, реверсивни устройства, копчета 
за управление на моторите в автоматичен и ръчен режим, светодиоди, 
антиконденз загряващ елемент и различни аксесоари. 
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Макс. широчина (W) м 2 - 2.5 3 - 4 5 - 6 8 

Скорост на пренос м/мин 0,8 

Мощност Кв 0,92 1,30 1,85 2,60 

Дълбочина на резервоара (h) м 2 - 4 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦА РАЗМЕРИ 

Дължина (L)) м 10 - 40 



Мостове 

УТАЙКОУПЛЪТНИТЕЛ С 
ЦЕНТРАЛНО ЗАДВИЖВАНЕ 

Модел

X-B.THICK

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА  
Утайкоуплатнителят с централно задвижване може да бъде инсталиран в 
резервоари от подсилен бетон с различни размери. Неговата задача е да сгъсти 
и подготви утайката от утаителите за последваща обработка. Входната струя на 
утайката е отклонена от преграден цилиндър, за да се оптимизира сгъстяването; 
специални бъркачки се въртят много бавно, за да отстранят целия въздух от 
утайката. Долните скреперни ножове отвеждат събраната утайка за събиране в 
централната платформа, откъдето тя се извлича чрез тръби. Пречистената вода 
изтича в периферния канал.   

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Въртящ се вал от въглеродна стомана, стопиран аксиално от контролното 
устройство. Той разполага с фитинги за централния разпределител и за 
скреперното устройство; Скреперно устройство с двойно рамо, изработено от 
въглеродна стомана, на което са монтирани регулируеми скреперни ножове и 
компресиращи шпилки; Заменяеми скреперни плочи от неопренова гума. 
Преграден цилиндър от въглеродна стомана. Периферен преливник с Томсънов 
профил от неръждаема стомана, с фиксиращи и регулиращи аксесоари; 
Контролно устройство, състоящо се от мотор и специален редуктор, зъбни 
колела от легирана стомана в маслена баня с цилиндрични и винтови зъби и 
подходяща защита за употреба на открито. Централното захранване е 
разположено отгоре. Въртящият вал, скреперното устройство и преградният 
цилиндър са изработени от горещо галванизирана въглеродна стомана. 
Преливникът е от неръждаема стомана. Подпорната греда, закрепена по цялата 
дължина  на  моста  също  може  да  бъде  изработена  изцяло  от  горещо
галванизирана въглеродна стомана.  
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Аксесоари

РЪЧЕН САВАК Модел 

X-PEN

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА 

Ръчният савак се използва като спиращ елемент за канали, резервоари за 
съхранение, подводни пространства, тръби и др. Той се предлага във 
варианти с уплътняване от 3 или 4 страни.  

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плъзгаща рамка за савака, изработена от профили от неръждаема 
стомана AISI 304/316. Преградата е от подсилена неръждаема стомана 
AISI 04/316;  Направляващи клинове, закрепени за преградата  и рамката. 
Бронзова гайка за винта, вграден в ръкохватката. Възходящ винт от 
неръждаема стомана AISI 304/316, закрепен с панти за преградата. 
Ръкохватка за повдигане и спускане на вратата, изработена от въглеродна 
стомана с епоксидно покритие. Неопренов уплътнител с профил 
„музикална нота“. 

Широчина (L1) мм L + 300 

Височина (h1) мм 1000 

Запечатана страна n° 1 - 2 
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Периферна запечатка n° 3/4 страни 

Обща височина (H)) мм 1200 - 2700 

Височина (h) мм 200 - 1200 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦА РАЗМЕРИ 

Широчина(L) мм 300 - 1000 



Аксесоари 

САВАК С ЕЛ. ЗАДВИЖВАНЕ Модел

X-MOTORPEN

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА   
Савак с ел. задвижване  X-МOTORPEN намира приложение в случай 
на нужда от преграждане и спиране на течаща вода. Той може да  
уплътнява от 3 или 4 страни, в 1 или 2 посоки на уплътнение. 
Движението се придава от задвижка в горната част на рамката. Чрез 
него преградата се повдига или спуска, променяйки или спирайки 
потока. Уплътнението се гарантира от система от пластмасови 
материали и заварки, които при определено налягане спират водата.  

Широчина (L1) мм L + 300 

Височина  (h1) мм 1000 

Захранване Кв 1 - 2 
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Периферна запечаткаl n° 3/4 lati - 3/4 sides 

Обща височина  (H) мм 1500 - 3100 

Височина (h) мм 500 - 1400 

MAIN FEATURES UNIT DIMENSIONS 

Широчина (L) мм 500 - 1400 



СЪОРЪЖЕНИЯ 
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X2 Solutions S.r.l. 
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