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Klinkenberg heeft in de jaren be-
hoorlijk wat ervaring opgedaan in 
het ontwateren van verschillende 
producten. Het ontwerp is zover 
uitontwikkeld! Dat er een zeer ro-
buust ontwerp van schroefpersen is 
ontstaan.  1e ontwerp is een con-
ventionele uitvoering en het 2e ont-
werp is een asloos uitgevoerde 
schroefpers. De capaciteiten zijn 
sterk afhankelijk van het te ont-
wateren product. Wij staan u graag 
te woord. 

Klinkenberg schroefpersen worden 
toegepast om media van vaste stof-
fen   gecombineerd met water te 
ontwateren. Het product wordt 
gevoed aan de pers door een vul-
trechter. Onder de vultrechter is een 
ontwateringsectie geplaatst zodat 
het meeste water al gescheiden is 
voor het persen begint. In het pers-
deel wordt er een druk opgebouwd 
zodat het overgebleven water 
gescheiden wordt van de vast-
edelen.  

Industrie: 

Voedingsmiddelen, chemie, Farma-
cie,  Biomassa, Kunststof, Papier, 
Petfood, Kippenslachterijen,  en veel 
meer. 

Voordeel: 

Compact, nauwkeurig, goed inzet-
baar weinig onderhoud, robuust 
ontwerp, continue proces, weinig 
vervuiling op de perskorf door coni-
sche perforatie lange levensduur.  

Uitvoeringen: 

Conventionele schroefpers of een 
uitvoering met asloos lint. Korf snel 
reinigbaar door toegangsluiken. On-
ze deskundigen staan klaar uw vra-
gen te beantwoorden.  



Data 

Model Pers. Lengte Capaciteit Materiaal 

KSP-250 600 mm …. / 500 kg/h Staal / RVS 

KSP-300 1000 mm 500 / 1000 kg/h Staal / RVS 

KSP-350 1500 mm 1000 / 3000kg/h Staal / RVS 

KSP-400 1650 mm 3000 / 5000 kg/h Staal / RVS 

KSP-450 1850 mm 5000 / 7000 kg/h Staal / RVS 
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Phone: +31 (0) 75 628 78 55 
Fax:  +31 (0) 75 628 04 76 
E-mail: Info@klnkenbergbv.nl 
www:   www.klinkenbergbv.nl 

Noordervaartdijk 3 
1561 PS 
Krommenie 
Nederland 

 
De bovenstaande capaciteiten zijn sterk afhankelijk van het soortproduct en 
de samenstelling van het product. De tabel boven geeft een indicatie van 
capaciteiten weer. Uitvoeringen eventueel op klant specificatie. 

 


