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Hei !
 

Alkuvuosi on mennyt yhdessä hujauksessa uuteen työnkuvaan ja teihin asiakkaisiin tutustuessa.
Monia teistä olen jo ehtinyt tavata ja odotan innolla, että tulen tutuiksi teidän kaikkien kanssa.
Tässä uutiskirjeessä kerromme lähestyvistä Jyväskylän Yhdyskuntatekniikan messuista ja
esittelemme messuilla mukana olevat tuotteet. Toivottavasti tavataan messuilla ja muina aikoina
minut tavoittaa myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Otathan siis yhteyttä, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää!

Terveisin,
Niklas Wentus
Puh. 040-351 7880, niklas.wentus@huber.fi

Yhdyskuntatekniikka 2019 Jyväskylässä
 

YT19 messut Jyväskylässä 15-16.5 lähestyvät pikavauhtia!

Tulemme esittelemään tuotteita C1-hallissa, osatso C470. Esillä tulee olemaan lietevälppä
STRAINPRESS, erittäin erotustehokas EscaMax® levynauhavälppä ja WAP/SL /HP välpe pesuri,
joka sopii hyvin välppeen jatkokäsittelylaitteeksi EscaMaxin jälkeen. Esittelemme myös
miesluukun SD3 RC3 sekä tikkaita.

Nämä kaikki HUBER:in tuotteet ruostumattomasta teräksestä ovat paras ratkaisu veden- ja
jätevedenkäsittelylaitosten sovelluksille – sekä kunnallisille että teollisuuden laitoksiin.

Messun aukioloajat:
ke 15.5.2019 klo 09-19 ja to 16.5.2019 klo 09-15.
 
Tapaamisiin Jyväskylässä!

Lue lisää messuista tästä.

STRAINPRESS® Lietevälppä
 

STRAINPRESS on vaakatasossa oleva
putkenmuotoinen kiintoaineen erotuslaite, joka
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muodostuu syöttö- ja välppäyssasta,
puristusalueesta ja poisto-osasta. Poistossa on
kartionmuotoinen paineensäätölaitteisto.

STRAINPRESS voidaan käyttää
lietevälppäykseen tai paksun
käsittelemättömän jäteveden
hienovälppäykseen sekä myös muihin
prosesseihin, jossa halutaan erottaa
kiintoainetta vedestä ja / tai tiivistää paineen
alla.

Esimerkkejä kiintoaineen erotuksesta
STRAINPRESSillä:

etuselkeytyslietteestä
sekalietteestä
pintalietteestä
rasvalietteestä
mädätetystä lietteestä
sakokaivolietteestä
tuotannon jätevedestä ja
teollisuuslietteeistä
kierrätys- ja prosessivedestä

Lue lisää tästä.

 

EscaMax® Levynauhavälppä
 

HUBER EscaMax® Levynauhavälppä täydentää
tunnettua HUBER:in kunnallisille
jätevedenpuhdistamoille sekä teollisuuden jätevesille
tarkoitettua välppien tuotevalikoimaa, koska se sopii
erinomaisen hyvin sovelluksiin, jossa vaaditaan
korkeaa erotustehokkuutta syvissä kanavissa, joissa
vedenpinta on korkea.
 
Rei’itetyt välppäyslevyt antavat erinomaisen
erotustehokkuuden verrattuna sälevälppiin.
Riippumattomat tahot ovat todenneet että reikälevy
erottavat huomattavasti enemmän välpettä kuin pitkät

sälevälit. Tavallisimmin käytetään kunnallisissa sovelluksissa Ø6mm., mutta myös pienempiä ja
suurempia reikälevyjä saa standardina.
 
Välperullien muodostus ehkäistään sillä että tasaisin välein reikälevyyn on lisätty harava, joka
ylettyy koko välpän leveydelle ja nostaa suuremmat kappaleet kanavasta. Nämä haravat
nostavat jopa purkkeja ja pulloja.

Lue lisää tästä.

Turvallisuus – Tikkaat ja portaat
 

Huomio kiinnittyy tänä päivänä enemmän ja
enemmän työturvallisuuteen ja riskien
hallintaan. Vesihuoltoalalla ja sen
monimuotoisella alalla on yksi ilmeinen vaara
(monista) = putoamisvaara. Ajattelemme
tällöin esimerkiksi altaita ja vesisäiliöitä.

HUBER:illa on tuotevalikoimassa monia
erilaisia tikkaita, myös turvaluokiteltuja, eli
tikkaita, jotka ovat varustettu turvakiskolla.

Tikkaat, yhdessä turvakiskon ja turvavaljaiden
kanssa ovat vaihtoehto perinteisille tikkaille,
joissa on selkäkaari. Turvakiskolla
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varustettujen tikkaiden käyttäminen antaa
monia positiivisia vaikutuksia. Kun kiipeää työkalujen yms. kanssa, ei ympärillä ole niin ahdasta.
On myös turvallisempaa, koska liukukulkijan ansiosta ei pääse tippumaan vaikka liukastuisi.
Liukukulkija lukkiutuu kiskolla ja pudotus on maksimissaan kymmenen tai parikymmentä
senttimetriä ennen kuin järjestelmä lukkiutuu.

Tikkaista valmistetaan eripituisia moduuleita, 0,61 metristä 4,81 metriin. Näitä osia voidaan
yhdistää niin pitkiksi tikkaiksi kuin tarvitaan ja näin tikkaista saadaan sopivia jokaisen asiakkaan
kohteeseen.

Lisävarusteina tikkaisiin saa erikoisvalmisteisia sisäänkulku tukia – joiden avulla kulku
varsinaisille tikkaille on turvallisempaa. Tällöin voi rauhassa seistä tikkaiden vieressä ja kiinnittää
valjaat kiskossa olevaan liukukulkijaan ja tämän jälkeen aloittaa kiipeily.

Muita lisävarusteita ovat kädensijat, lepoaskelmat (suositellaan pitkillä tikkailla) sekä tietysti
turvavaljaat!

Lue lisää tästä!

Voittajat
 

Edellisessä uutiskirjeessämme kilpailukysymys
kuului: Mikä tämän tuotteen nimi on?

Oikea vastaus on HUBER:in miesluukku

Palkinnon voittivat:  Janne Järvinen,
Lempäälä; Jussi Kruus, Vihanti; Paula
Pitkonen, Mikkeli; Kyösti Yli-Rahnasto, Ep-
Snetec Oy; Lasse Kukkonen, Joensuu

Kilpailu
 

Tällä kertaa uutiskirjeen kilpailukysymys kuuluu
seuraavasti:

Minkä niminen on kuvassa näkyvä tuote?

Osallistu kilpailuun tämän linkin kautta ja lähetä
vastauksesi viimeistään 17.05.2018
Osallistujien kesken arvomme upeita lahjoja.
Muista mainita myös osoitteesi, johon palkinto voidaan
lähettää.

Onnea kilpailuun!
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