
Efficiënte zeefreinigers

Afb. 2 Bespannen van een zeefraam

met het oog op een optimale beweeglijk-
heid.

Voedselveiligheid
De Sefar Nytal zeefreinigers voldoen 
aan zowel de Europese als Amerikaan-
se  wet- en regelgeving met betrekking tot 
 voedselveiligheid. De zeefreinigers zijn 
blauw gekleurd, zodat ze in het onwaar-
schijnlijke geval van breuk optisch zijn te 
detecteren.  ■

Sefar is al 180 jaar een toonaangeven-
de fabrikant van precisie-weefsels voor 
zeef- en filtratietoepassingen. Ook le-
vert Sefar complete zeeframen, alsmede 
accessoires. Het programma is recente-
lijk uitgebreid met de innovatieve serie 
Sefar Nytal zeefreinigers. 

Het reeds omvangrijke leveringsprogram-
ma van Sefar is uitgebreid met een serie in-
novatieve, voedselveilige Sefar Nytal zeef-
reinigers. Het gepatenteerde ontwerp staat 
garant voor een efficiënte en langdurige 
reiniging van het zeefgaas. De Sefar Nytal 
zeefreinigers zijn in een scala aan applica-
ties getest met uitstekende resultaten.

21 koppen
De Sefar Nytal zeefreiniger heeft 21 kop-
pen (borstels of noppen). De versie met 
borstels (polyurethaan of polyacrylaat) is 
bij uitstek geschikt voor fijne zeefgazen 
(<250 micron). De versie met noppen (po-
lyurethaan) is ideaal bij metalen zeefga-
zen (>250 micron). Beide uitvoeringen zijn 
voorzien van verhoogde randen om de bor-
stels of noppen tegen slijtage te bescher-
men. De typische standtijd bedraagt twaalf 
maanden.

Vorm
De stervormige zeefreinigers zijn ontwor-
pen voor zeeframen zonder ondergaas. De 
elementen reinigen niet alleen het zeef-
gaas, maar schrapen tegelijk de zeefpan 
schoon. Hierbij komt de tong van elk ele-
ment ook onder de spijlen van het zeef-
gaas. De zeefreinigers kunnen vrij bewe-
gen en draaien om de centrale hub aan de 
onderzijde van elk element. 

Hardheid
De hardheid van de Sefar Nytal zeefreini-
gers is iets lager dan wat typisch gebrui-
kelijk is. Dit maakt ze enigszins zachter, 
waardoor ze minder slijtage veroorzaken. 
Het gewicht van de elementen is bepaald 

Afb. 1 De Sefar Nytal zeefreinigers met noppen 

of borstels
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Flexibele spanservice
Voor het (her)bespannen van zeeframen 
biedt Sefar een economische en flexibele 
spanservice aan. Met de Sefar Pneumapp 
spansystemen kunnen frames voor alle 
merken en typen zeefmachines worden be-
spannen met roestvaststalen of kunststof 
zeefgazen. Sefar heeft in Lochem een eigen 
confectieafdeling waar men tevens terecht 
kan voor de vakkundige productie van fil-
terslangen, filterzakken en filtermappen 
voor industriële filterinstallaties. De filter-
media (zowel natuurlijke als synthetische 
vezels) worden in eigen huis op voorraad 
gehouden.
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