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Рішення все в одному для видалення 
сміття, мотлоху та інших небажаних 
твердих речовин з насосної станції. 

Короткий огляд 
Вертикальний Auger Monster - це шнековий механізм із 
перфарованим тонким відсівним пристроєм, який 
захоплює сміття, промиває, зневоднює та транспортує 
геть з каналізаційної насосної станції. У поєднанні із 
подрібнювачем серії Muffin або Channel Monster 
очищення сміття набуває максимального ефекту.  
Подрібнювач розриває серветки та ганчір'я, які 
забивають насосне обладнання, у двох напрямках. Це 
дозволяє відокремлювати органіку від твердих речовин.

Auger Monster підходить для обслуговування 
широкого спектру застосувань.  Моделі ACV та AGV 
мжуть комплектуватися разом із  подрібнювачем серії 
Muffin Monster та мають пікові витрати до 759 м3/год. 
Вертикальний Аугер ALV - це економічно ефективне 
рішення, здатність потоків досягає 1474 м3/год.

Wipes Readyтехнолгія у подарунок

Дізнайся більше про Wipes Readyтехнолгії у наших технічних спеціалістів 
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Вертикальний Auger Monster 
Настінна опорна рама-каркас

• Розміщення в існуючій насосній станції
• Швидкий та простий монтаж-демонтаж навіть в

обмеженому просторі

Подрібнювач
• Подрібнює серветки та довжилезні стрічки
• Розбиває тверді включення

Перфороване сито
• Сито із отворами 

від 2 до 6мм
• Інтегрований омивач
• Тверді речовини сортуються, м'яка органіка

вимивається назад у потік стоків

Вертикальний ротор з пензликом
• Міцний ротоп спірального типу
• Технологія «Зовнішній підшипник» виключає

проміжні підшипники та змащування
• Унікальне кріплення щіток забезпечує чистоту

Закритий транспортний сегмент
• Запахи стоків не виходять назовні
• Довжина шнека відповідно до задач

Вивантаження мотлоху
• 8 різновидів конфігурацї уагера для спрощення

монтажу
• Унікальне з'єднання полегшує монтаж-демонтаж

зливного жолоба

Моніторинг рівня та управління на основі ПЛК
• Автоматичний моніторинг навантаження та система реверсу
• Налаштовані користувачем параметри роботи дозволяють

оптимізувати систему
• Режим «відключення “fail-safe”» шнека забезпечує продовження

роботи системи

Вертикальний ротор із 
щіточками для очистки

Повністю закритий 
транспортний сегмент

Вивантаження сухого сміття

Моніторинг рівня

Подрібнювач твердих 
відходів Muffin Monster

Рама для кріплення 
на стіну 

Сито із отворами ( 2-6 мм)



www.pumpselect.com.ua

Vertical Auger Monster®
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Потік

Зневоднення стокуВисота від вивантаження 
до полу на вибір

152 мм рівень стоків

ACV вертикальний Auger Monster
Вертикальна версія призначена для витрат 759 м3/год з 
високим вмістом твердих речовин. Подрібнювач твердих 
відходів типу Channel Monster

AGV вертикальний Auger Monster 
Вертикальна версія призначена для витрат 487 м3/год з 
високим вмістом твердих речовин. Подрібнювач твердих 
відходів типу Muffin Monster 30K або 40K
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ALV вертикальний Auger Monster 
Вертикальна версія призначена для великих витрат 
1474 м3/год з невисоким вмістом твердих речовин. 


