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SITA PLECIONE

 Sita plecione stosowane są do przesiewania różnego 
rodzaju materiału. Dostarczane są w rolkach, płatach i wersji 
okutej. Oferujemy sita w wymiarach standardowych oraz pod 
indywidualne zapotrzebowanie klienta. 

Możemy zaproponować:
 
 Sita plecione jednokarbowe o oczkach kwadratowych 
znajdujących szerokie zastosowanie w sortowaniu materiału 
sypkiego (piasku, żwiru,węgla koksu). Wykonane z wysokiej jakości 
stali sprężynowej odpornej na ścieranie lub stali nierdzewnej.   
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 S i ta  plecione podwójnie karbowane  o  oczkach 
kwadratowych mających zastosowanie w przesiewaniu materiału 
sypkiego. Mocniejsze wiązanie przy użyciu cieńszego drutu 
zwiększa wydajność pracy sita, dokładniejsze sortowanie oraz 
dłuższą żywotność. Ich główną zaletą jest lekka konstrukcja, 
dokładniejsza segregacja, większa wydajność jednostkowa 
przesiewania przy mniejszej tendencji do zatykania się. Należy 
pamiętać, że przy uszkodzeniu splotów następuje zmiana wymiaru 
oczka, a co za tym idzie zmiana granic przesiewania.
Wykonane są z wysokiej jakości stali sprężynowej odpornej na 
ścieranie lub stali nierdzewnej.

SITA PLECIONE
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 Sita plecione szczelinowe o oczkach prostokątnych 
mających zastosowanie w trudnych do sortowania materiałów 
sypkich o małej granulacji. Cechą charakterystyczną tego sita jest 
zwiększona odporność na zatykanie się przy materiałach 
wilgotnych oraz zwiększona przepustowość przy materiale sypkim. 
Gwarantują dużą wydajność przy niskiej dokładności przesiewania. 
Stosowane są do naciągu wzdłużnego, wykonane ze stali 
sprężynowej lub stali nierdzewnej.

SITA PLECIONE
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 Sita plecione jednostronnie gładkie (tłoczone) są sitami 
o oczkach kwadratowych mające często zastosowanie we wstępnej 
segregacji wszystkich materiałów sypkich o dużym uziarnieniu 
nadawy, odpowiednie do klasyfikacji wstępnej. Gładka górna 
powierzchnia zapewnia jednakowe zużycie sita. Ważną zaletą sita 
jest dokładna segregacja, większa żywotność oraz stabilność 
oczek, przenoszą duże obciążenia, wykazuja małą tendencję 
do klinowania się sita. Są to sita o ciężkiej konstrukcji. Dostępne  
w różnych rozmiarach, oczkach, wykonywane pod indywidualne 
potrzeby klienta. Materiał, z którego wykonywane są sita: stal 
sprężynowa, stal chromo-niklowa, stal S355.

SITA PLECIONE
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Z oczkiem kwadratowym

Z oczkiem trójkątnym 
(drutem prostym)

 Sita harfowe  produkowane są zazwyczaj ze stali 
sprężynowej. Stosowane do suchych, zawilgoconych i trudnych do 
sortowania materiałów. Cechą charakterystyczną  jest efekt 
s a m o c z yszc z ą cy  s i t ,  d u ż a  wyd a j n o ś ć ,  wystę p u j ą ce 
w odpowiednich odstępach przewiązki poliuretanowe lub gumowe 
w naciągu podłużnym. Sita harfowe dostępne są z oczkami 
kwadratowymi lub trójkątnymi.

SH- czyli sito harfowe z przewiązkami  i oczkami kwadratowymi

HT- czyli sito harfowe z przewiązkami z poliuretanu 
       lub przewiązkami gumowymi o oczkach trójkątnych  

SITA HARFOWE
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 Sita strunowe stosowane z do przesiewania mocno 
zawilgoconego materiału. Posiadają zdolność samoczyszczenia, 
dzięki dużej wolnej powierzchni uzyskujemy dużą wydajność 
jednostkową. Sita strunowe są tylko do naciągu wzdłużnego 
w wersji okutej. Profile przesuwne montowane są na „rurę” 
lub „płaskownik”.

SITA STRUNOWE
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 Sita palcowe to sita stosowane do przesiewania trudnego 
materiału, np. oddzielenia gliny od materiału. Zaletą tych sit jest: 
duża wydajność, zdolność do samoczyszczenia dzięki własnym 
drganiom prętów wykonanych z drutów okrągłych ze stali o dużej 
odporności na ścieranie, zwulkanizowanych jednym końcem 
w gumowej belce. Wielkość szczeliny dobiera się 10-15% mniejszą 
niż wynosi wymagana granica sortowania. Wykazują dużą 
żywotność, wydajność i odporność na ścieranie. Wykonane pod 
indywidualne potrzeby klienta.

SITA PALCOWE
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 Sita spawane o oczkach prostokątnych lub kwadratowych 
do przesiewania materiałów sypkich, wstępnej klasyfikacji 
i odwadniania.  Wykonane z drutów o profilu okrągłym, spawane 
we wszystkich miejscach skrzyżowań. Zaletą jest duża żywotność, 
stabilność oczka, dokładna segregacja i mała tendencja do 
klinowania. Jest to sito o ciężkiej konstrukcji, gładkiej powierzchni. 
Wykonywane są ze stali manganowej. Dostępne w różnych 
rozmiarach pod indywidualne zapotrzebowanie klienta.

SITA SPAWANE
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 Sita perforowane powstałe w wyniku perforacji blachy, 
dzięki której otrzymujemy różne rodzaje oczek: okrągłe, 
podłużne, kwadratowe. Układ oczek może być prosty lub mijany. 
Grubość blachy, wymiary w zależności od indywidualnych 
wymagań klienta. Proponowany materiał: stal manganowa, zwykła, 
nierdzewna, kwasoodporna. Stosowane do przesiewania 
materiałów sypkich.

SITA PERFOROWANE
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 Sita poliuretanowe jako elastomery poliuretanowe 
modułowe wykazują większą odporność na ścieranie i zużywanie 
się w porównaniu do sit drucianych. Redukują hałas podczas pracy 
urządzeń, wytwarzają efekt samoczyszczenia, produkcja przebiega 
na miarę zgodnie z urządzeniem sortującym, otwory nie zapychają 
się, gdyż odlewane są stożkowo, są odpowiednie do sortowania na 
makro. Wyposażone są w listwy dociskowe i zaczepy, które 
poprawiają jakość sortowania. 

W sitach poliuretanowych modułowych wyróżniamy systemy:

 System kołkowy, sita o standardowych wymiarach 
300x1000mm i konstrukcji podsitowej  jako profilu stalowego 
z otworami. Należy ułożyć sita modułowe na konstrukcji 
tak by wystające uchwyty znalazły się w otworach. Następnie 
do otworów wbijamy młotkiem kołki montażowe. Wielkość 
oczek, wymiary i grubość w zależności od indywidualnych 
wymagań klienta.

SITA POLIURETANOWE
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SITA POLIURETANOWE

 System s85, sita o standardowych wymiarach 300x1000 mm 
i konstrukcji podsitowej jako profilu typu „C” z 14-to mm szczeliną. 
Mocujemy sito do konstrukcji za pomocą listwy poliuretanowej 
montażowej w kształcie grzybka. Po montażu sita wraz 
z konstrukcją tworzą płaski szczelny pokład. Wielkość oczek, 
wymiary i grubość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

 System sV,  sita o standardowych wymiarach 300x1000 mm  
i konstrukcji podsitowej jako profilu typu „C” z 14-to mm szczeliną. 
Od spodu są dwa uchwyty montażowe. Sito montujemy za pomocą 
listwy poliuretanowej montażowej. Wielkość oczek, wymiary 
i grubość w zależności od indywidualnych wymagań klienta.
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SITA POLIURETANOWE

 Sita poliuretanowe napinane stosowane do naciągu 
poprzecznego lub wzdłużnego o różnej wielkości oczka i grubości 
poliuretanu. Zaletą jest znaczna redukcja hałasu, która wpływa na 
lepsze warunki pracy, zapewnia efekt samoczyszczenia oraz 
dłuższą żywotność elastomeru. Zbrojone stalowymi linkami lub 
prętami z włókna szklanego dodatkowo zatopione w materiale 
chronią sito przed nadmiernym ścieraniem i zapewniają 
przenoszenie dużych obciążeń. W zależności od sposobu montażu 
wyposażone są w zaczepy stalowe umożliwiające poprzeczne lub 
wzdłużne zamocowanie w sortowniku. W zależności od warunków 
pracy elastomery stosujemy do 95 Sho'reA.



www.screenpol.com.pl

SITA POLIURETANOWE

 Sita poliuretanowe segmentowe to płaskie segmenty 
zbrojone profilem stalowym. Ich zaletą jest wysoka odporność 
na ścieranie, dłuższa żywotność, efekt samoczyszczenia. 
Dodatkowo redukcja hałasu poprawia warunki pracy. Wielkość 
oczek, wymiary i grubość dobieramy do indywidualnych potrzeb 
klienta. W zależności od przeznaczenia sit elastomery stosujemy 
do 95 Sho'reA.
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 Sita gumowe napinane znajdują zastosowanie w przemyśle 
kamieniarskim, recyklingu gruzów budowlanych czy też 
w sortowaniu węgla, koksu i wapnia. Ich zaletą jest zdolność do 
samoczyszczenia, wysoka wydajność i redukcja hałasu. Dodatkowo 
wzmocnione są stalowymi linkami zatopionymi w materiale chronią 
sita przed nadmiernym ścieraniem. Sita wyposażone są 
w metalowe zaczepy do naciągu wzdłużnego lub poprzecznego. 
Mieszanki gumowe o najwyższej jakości o i twardosci do 85 
Sho'reA. Wielkość oczek i grubość dobieramy do indywidualnych 
potrzeb klienta.

SITA GUMOWE
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 Sita gumowe modułowe membranowe podobnie jak sita 
poliuretanowe stanowią alternatywę dla sit drucianych. Wykazują 
dużą żywotność, odporność na ścieranie, redukcją hałasu, efekt 
samoczyszczenia. Powstałe z Mieszanek gumowych o najwyższej 

o jakości i twardości do 85 Shore'A. Wielkość oczek i grubość 
dobieramy do indywidualnych potrzeb klienta. Montaż sit jest 
bardzo prosty. Wystarczy młotkiem kilka razy uderzyć, aby wbić 
sito w konstrukcję stalową. Podczas demontażu należy 
śrubokrętem wyciągnąć jeden koniec sita, a dalsze podnoszenie 
spowoduje uwolnienie zaczepu sita z konstrukcji.

SITA GUMOWE
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 Płyty gumowo-metalowe to wykładziny gumowe zsypów, 
zsuwni stosowanych w przemyśle węglowym, w zakładach 
przeróbczych surowców mineralnych, hutniczym. Głównie 
stosowane do redukcji hałasu. Płyty gumowo-metalowe są 
odporne na ścieranie, ekonomiczne, łatwe w montażu. Długą 
żywotność zawdzięczamy dzięki połączeniu wulkanizacji blachy 
stalowej o grubości 2 mm z warstwą gumy trudnościeralnej. 

o Twardość gumy do 65 Shor'eA.

PŁYTY GUMOWO-METALOWE
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AKCESORIA DO SIT

Gumowe profile ochronne 
Poliuretanowe profile ochronne 

Listwy dociskowe środkowe
Listwy przykręcane-ochronne

Kliny
Listwy dociskowe boczne

Listwy napinające
Listwy boczne-ochronne 

Kołki
Dysze natryskowe

Konstrukcje podsitowe



Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym
i składania zapytań odnośnie sit do przesiewania kruszyw.

Z przyjemnością udzielimy w krótkim czasie informacji.

Nowiny 26-052, ul. Szkolna 2/2
Biuro:

ul. Łódzka 308, Kielce
www.screenpol.com.pl

e-mail: office@screenpol.com.pl
tel. 786 234 225


