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RUMA Industri A/S RUMA

Ristegods vasker og presse type KWP

Afvanding 40 - 55% 

Reduktion af ristestof op til 70% 

Udvaskning af fækalier 90 - 95% 

Maskinen er fremstillet i AISI 304
Kraftigt aksial leje til at optage pressetryk
Kromlegeret presseplade for enden af  snegl
Børster til rengøring af udløbsrist

• Multidysesystem (5 dyser)
• Lang spule-vaske-pressezone
• Spuling gennem aksel
• Snegl reverserer under vask
• Snaplåse overalt for let service
• Halv sneglestigning i pressezone
• Aftagelige dæksler med snaplåse 
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RUMA Industri A/S RUMA

Ristegods vasker og presse type  KWP 

KWP  vasker organiske opløselige materialer ud af ristegodset, som 
efterfølgende presses og afvandes. Ristegodset kan efterfølgende indgå i 
normal tømningsordning. 

Ristegodset der skal behandles ledes til indløbs- 
zonen enten direkte fra mekanisk rist eller via 
snegletransportør. 
Spiralen i KWP vaskepressen bringer ristegodset ind i 
vaskezonen hvor materialet blandes rundt ved 
sneglens specielle udformning. Organisk materiale 
bliver her udvasket af ristestoffet. KWP vaskepressen 
er konstrueret således at spiralen kan kører i begge 
omløbsretninger for at øge vaskeevnen.
Vaskevandet bliver bl.a. spulet ind i vaskekammer 
gennem den hule aksel for optimal vaskeresultat. Der 
ledes vand ind foroven i vaskezonen som bl.a. 
bevirker at den opslidsede bund holdes ren. 
I pressezonen bliver det vaskede ristestof 
komprimeret af spiralens stejle stigning. 
KWP vaskepressen er konstrueret til store tryk på 
afkastsiden der muliggør en stor afvandingsgrad. Det 
pressede ristegods presses ud i et skråtstillet 
afgangsrør som er medvirkende til yderligere 
afvanding. 

indløb 
  vask afvanding 

indløb   vask   afvanding 

1. vaskevand gennem aksel 2. spulevand 3.  vask af pressezone 4. Vask af udløbstank

snit  A - A 

KWP vaskeren er opsvejst i rustfrit stål. En speciel konstrueret bund i indløbszonen (2 mm spalter) er påsvejst 
bunden og sikrer en blokkeringsfri dræning af vaskevandet. 
Et kraftigt aksial leje er monteret i særligt lejehus mellem krop og gear og er forseglet. 
Som spulevand anbefales minimum udløbsvand med filter. 
Vandforbrug er afhængig af vaskeopgavens størrelse. 
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RUMA Industri A/S RUMA

Ristegods vasker og presse 
KWP 

KWP 150  1,4 

KWP 250  2,8 

KWP 300  4,5 

KWP 400  8,0 

 Maximal kapacitet m³/t 

Vaskevand:  

• Minimum tryk  2,5
• Kvalitet efterklaret spildevand filtreret < 300µ
• Standard med 4 stk. styrede ventiler magnet eller trykluftaktiveret




