
• maszyny i urządzenia 
odlewnicze

• części zamienne do 
mieszarek

• części zamienne do 
maszyn formierskich

• części zamienne do 
oczyszczarek odlewów 
oraz innych powierzchni 
metalowych

• przemysłowe filtry 
powietrza

• śrut techniczny 
metalowy do czyszczenia 
powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni 
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z 
drutu i blachy

• projekty wstępne i 
technologiczne

• inne prace z zakresu 
przemysłu odlewniczego 
w oparciu o bogate  
doświadczenie 
teoretyczne i praktyczne

Bogate tradycje odlewnicze

OSŁONY BOCZNE DO KOMÓR ROBOCZYCH 
OCZYSZCZAREK WIRNIKOWO-TAŚMOWYCH 

OWT-80  OWT-120  OWT-400
 Firma  oferuje Państwu części zamienne oraz części technologicznego zużycia do CASTECH
oczyszczarek wirnikowo-taśmowych typu OWT.
 W niniejszej ofercie oferujemy osłony boczne komór roboczych, które wraz taśmą bez końca 
tworzą komorę w postaci niecki. W tak utworzoną komorę ładuje się elementy przeznaczone do 
czyszczenia i metodą oczyszczania wirnikowego oraz wzajemnego ocierania się elementów 
czyszczących następuje proces oczyszczania.
 Osłony boczne, zwane również wykładzinami, pracują w bardzo ciężkich warunkach 
osłaniając boki komory maszyny. Są narażone na bezpośredni wpływ strumienia śrutu technicznego 
wyrzucanego z ogromną prędkością z wirnika rzutowego oraz szczególnie, na dynamiczne działanie 
elementów czyszczących, które są w komorze wzajemnie obracane, obijając się nawzajem, i obijając 
boki komory roboczej. W efekcie następuje szybkie zużycie osłon bocznych. Dlatego osłony są 
odpowiedniej grubości i wykonane z trudnościeralnych materiałów.
 Firma  oferuje również osłony boczne z  trudnościeralnej blachy stalowej o CASTECH
grubości większej niż grubość fabryczna, przez co ich żywotność jest dużo wyższa.
 Oferujemy również osłony boczne otworu wrzutowego (otwór pośredni między 
wirnikiem rzutowym a komorą roboczą), a także osłony tarczowe na koła prowadzące taśmę 
gumową.
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