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RUMA Industri A/S RUMA

Step-indløbsrist til små og store bygværker 
- Svensk topkvalitet fra Mellegård og Naij

Stepristen fra MN har: 

 Nyudviklet unik opbygning, der sætter en ny standard for denne type af riste med for eksempel et eks-
tremt stabilt excentrisk drivsystem uden kæder. 

 Nyt, patenteret nederste trin resulterer i bedre rensegrad. Konstant spaltebredde uafhængig af tykkel-
se på stave og spaltebredde. Lavere gennemstrømningsmodstand, højere pålidelighed og mindre slita-
ge. 

 Ens størrelse og udformning af steppene i hele lamelstavenes længde der sammen med en optimeret u
-formet profil af det enkelte step, giver sikker transport af ristegodset.

 Mindre følsomhed over for sand og grus på grund af det nyudviklede nederste trin, med bevægelig 
”blindplade” og hvor der ikke er noget bundskinne. 

 Nyudviklet lammelstyr der ved service giver nem udskiftning af lameller. De større modeller er udstyret 
med delte lamelstave hvilket resulterer i billigere reservedele og forenklet services. 

 Mere præcis spaltebredde grundet flere afstandsstykker og kortere lamelstave. 

 Spaltebredder fra 0,5 til 6 mm. 

 Afkasthøjde op til 5 meter og kanalbredder op til 2,0m. 

 Kraftige kundetilpassede støtteben med et ophæng der muliggør op svingning ud af kanalen uden at 
efterfølgende udstyr demonteres. 

 Kraftigt drivsystem med markeds bedste lejeenheder. 
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RUMA Industri A/S RUMA
Fordele ved steprist fra MN 

 Lav gennemstrømningsmodstand ved ristebund (pga. patenteret bundtrin)

 Ingen åbninger er på noget tidspunkt større end spalteafstanden (pga. patenteret
bundtrin)

 Nyt afkast design - uden plastik afstandsstykker for enden af lameller, hvor riste-
gods og trævler gerne vil trækkes om på bagside

 Meget pålidelig drivmekanisme fra gearmotor via rullelejer/drivarme til glidestyr

 Ingen kæder i drivmekanisme

 Langtidsholdbare lejer

 Hængslet på understøtningen, gør risten svingbar ud af rende hvilket letter ser-
vice

 U-formede lameller, fastholder ristegodset for en sikker transport op af vandet
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- Lav gennemstrømningsmodstand ved ristebund
(patenteret)

- Ingen afstandsstykker behøves i denne kon-
struktion → giver lav gennem-strømnings-
modstand → reduceret følsomhed over for
sand

- Ingen åbning er på noget tidspunkt større end
spalteafstanden → forøger filtrering

- U-formede trin sikre optimal ristegods trans-
port

- Den mest præcise spalteafstand på markedet
pga. kort afstand mellem afstandsstykkerne

- På store modeller er lameller opdelt → letter
håndtering ved service.

- Som standard 3 mm tykke lameller, kan efter
ønske leveres med tykkere lameller, lameller
kan også leveres i duplex stål.

Robust driv system 

Ingen kæder 

Lejer med langvarig levetid 

Aftageligt “motorrum” → hvilket letter service af lejer 
og drivenhed 

Ingen  skåret spor i tværbjælkerne, hvilket sikre en 
stabil konstruktion med lang levetid. 
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Hængslet understøtning, gør risten svingbar ud af 
rende hvilket letter service og vedligehold. 

Nyt afkast system i rustfrit stål. Ingen plastik af-
standsstykker 

Minimering af ristegodsets ophobning og trævler 
der hænger ned i transportør 




