SITA STALOWE

Kierując do Państwa ofertę chcemy przybliżyć w kilku słowach specyfikę
naszej firmy, życząc jednocześnie udanych i korzystnych transakcji. Początkiem
działalności firmy Consul jest rok 2002. Wypracowane normy postępowania,
krótki czas realizacji zamówień, solidność, rzetelność i uczciwość pozwalają nam
skutecznie istnieć na rynku. Specjalizujemy się w sprzedaży sit stalowych do
sortowników i przesiewaczy różnych typów oraz siatki krepowanej, a także
sortowników wibracyjnych i linii technologicznych w pozyskiwaniu kruszyw.
Wykwalifikowany personel doradców jest do Państwa dyspozycji i na
pewno postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom.
Z poważaniem,

CONSUL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Edyta Osińska
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 26
tel. 87 429 98 26, fax 87 429 98 27, kom 507 347 528
www.consul-sita.pl

OFERTA SIT STALOW YCH

Szanowni Państwo,

SITA STALOWE

Charakteryzują się lekką konstrukcją
i dużym przesiewem.
Wykonane z drutów cienkich w stosunku
do wielkości oczka.
Odporne na zatykanie.

Wymiary:
- średnica drutu 1,4 do 8 mm
- wymiar boku oczka 6 do 100 mm
- szerokość do 2000 mm
- długość sita w arkuszach do 5 mb
- długość sita w rolach do 25 mb

www.consul-sita.pl

SITA WIELOK ARBOWE

SITA PLECIONE O OCZKACH
KWADRATOWYCH
(wielokarbowe)

SITA STALOWE

Charakteryzuje się zwiększoną
odpornością na zatykanie,
szczególnie przy materiałach
wilgotnych.
Duża wydajność w porównaniu do sit o
oczkach kwadratowych.
Najlepszy przesiew uzyskuje się przy
naciągu wzdłużnym, można stosować
przy naciągu poprzecznym.
Wymiary:
- średnica drutu 1,4 do 5,5 mm
- wymiar boku oczka od 2 do 200 mm
- szerokość do 2000 mm
- długość sita w arkuszach do 5 mb
- długość sita w rolach do 25 mb

www.consul-sita.pl

SITA SZCZELINOWE

SITO PLECIONE SZCZELINOWE
O OCZKACH PROSTOKĄTNYCH

Profil podpór metalowych.

Profil podpór z tworzywa.

SITO STRUNOWE
Charakteryzuje się rewelacyjną
odpornością na zatykanie,
szczególnie przy materiałach
wilgotnych i przesiewach o naciągu
wzdłużnym. Podpory w sicie, mogą
być plastikowe lub metalowe,
nakładane na rurę lub płaskownik.

Wymiary:
-średnica drutu 0,65 do 1,5 mm
-szerokość szczeliny 2 do 8 mm
-szerokość do 1800 mm

Objaśnienia oznaczeń:
z - zaczep sita
p - podpora

www.consul-sita.pl

SITA STRUNOWE

SITA STALOWE

SITA STALOWE

Zaczep w kształcie litery
“V” długie.
Symbol w zamówieniu “Vd”.
Zastosowanie do sortowników
o naciągu poprzecznym.

Zaczep w kształcie litery
“U” krótkie.
Symbol w zamówieniu “Uk”.
Zastosowanie do sortowników
o naciągu wzdłużnym.

Zaczep w kształcie litery
“U” długie.
Symbol w zamówieniu “Ud”.
Zastosowanie do sortowników
o naciągu wzdłużnym.

www.consul-sita.pl

RODZ A JE Z ACZEPÓW

Zaczep w kształcie litery
“V” krótkie.
Symbol w zamówieniu “Vk”.
Do sortowników o naciągu
poprzecznym.

