
SEPARATION

AUMENTE A  
PRODUTIVIDADE DO SEU  

FILTRO PRENSA EM ATÉ 20%
LONAS DE FILTRAÇÃO DE ALTA QUALIDADE



2

Uma das variáveis mais relevantes para aumentar a produtividade do seu 

filtro prensa está no uso de lonas de filtração de alta qualidade, selecionadas 

especificamente para seu equipamento e necessidades do processo de produção.

Lonas de filtração de alta 
qualidade para incrementar
a produtividade do filtro 
prensa em até 20%

A ANDRITZ, especialista em serviços e sistemas completos de filtração, 

identificou esta necessidade e iniciou a fabricação de suas próprias lonas 

de filtração de alta qualidade no ano de 1995. Desde então, a ANDRITZ tem 

trabalhado constantemente no desenvolvimento de novos tecidos, modelos 

e adequação aos diferentes processos produtivos. Equipamentos de corte 

a laser e impermeabilização são procedimentos considerados padrão no 

processo de produção. Combinados com a aplicação de tecidos de alta 

qualidade, tecnologia de ponta e ensaios de laboratório, a fim de garantir 

a seleção das lonas corretas para um melhor desempenho.

APLICAÇÃO
ANDRITZ lonas de filtração de alta qualidade são fabricadas em diversos 

materiais, execuções e tamanhos (desde 250 x 250mm até 2.500 x 2.500mm) 

e se encontram instaladas satisfatoriamente em mais de 10.000 filtros 

prensa. As lonas de filtração instaladas proporcionaram resultados 

comprovados nos mercados de mineração e minerais, tratamento de 

efluentes, indústrias alimentícias e de cerâmica.

BENEFÍCIOS
• Aumento da vida útil da lona 

de filtragem em até 20% e 

aumento do teor de sólidos 

na torta

• Fácil soltura da torta devido 

ao acabamento super 

calandrado da lona

• 150 anos de experiência em 

processos de separação 

sólido/liquido garantindo 

a seleção correta da lona 

para a sua aplicação e 

necessidades específicas
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Seu fornecedor 
em serviços 

Com a ANDRITZ, a sua empresa obtém acesso a um dos maiores 

fabricantes mundias em OEM para sistemas de separação sólido/

líquido, incluindo marcas de renome como 3Sys Technologies, Bird, 

Delkor Capital Equipment (Pty) Ltd., Escher Wyss Secadores, Frautech, 

Guinard Centrifugation, KHD Humboldt Wedag, Krauss-Maffei 

(centrífugas, filtros e secadores), Lenser, Netzsch Filtration, Rittershaus 

& Blecher, Royal GMF Gouda, Sprout Bauer e Vandenbroek.  

Seja para peças de reposição, aluguel de máquinas, assistência local, reparos ou modernização 

do seu equipamento, a ANDRITZ é a parceira ideal. Atuamos desde a consultoria inicial, até 

acordos de assistência, otimização da fábrica, automatização e programas de treinamento. 

Buscamos sempre minimizar o tempo de inatividade e aumentar a previsibilidade das operações, 

melhorando simultaneamente a efi ciência produtiva. Possuímos 550 especialistas e centros 

globais de assistência, o que garante o suporte técnico necessário em todas as localizações. 

Estamos abertos a discutir como melhorar as operações da sua fábrica, aumentando os índices 

de efi ciência e produtividade.

FABRICAÇÃO LOCAL DE 
LONAS FILTRANTES

Peças de reposição de OEMs 

ou de qualidade OEM em 

estoques locais

SUPORTE LOCAL
Centros de serviços e 

assitência técnica local

ALUGUEL E MÁQUINAS 
DE SEGUNDA MÃO

Máquinas de segunda mão 

e aluguel de máquinas 

certificadas

REPAROS E ATUALIZAÇÕES
Otimização do desempenho das 

máquinas e dos processos, 

reparos, adaptação e  

modernização

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO
Ferramentas de automação 

e experiência em 

processos para alavancar 

seus lucros

TREINAMENTO
Treinamento de operadores 

e seminários personalizados 

para a equipe de operação 

e manutenção

ACORDOS DE SERVIÇO
Manutenção preventiva, 

desde contratos para peças de 

reposição, manutenção, inspeção e 

reparos, até atualizações e 

operação

LABORATÓRIO E 
TESTES 

Laboratório capacitado para 

testes de otimização dos 

processos e atualização 

de equipamentos



ANDRITZ.COM/SEPARATION

ÁFRICA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  

f: +27 11 012 7300

service.separation.za@andritz.com

ÁSIA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  

f: +65 6512 1800

separation.sg@andritz.com

AUSTRÁLIA
ANDRITZ Pty. Ltd. 

f: +61 3 8773 4888

separation.au@andritz.com

CHINA
ANDRITZ (China) Ltd. 

f: +86 400 1034 188

separation.cn@andritz.com

EUROPA
ANDRITZ AG

f: +43 316 6902 2297

service.separation@andritz.com

AMÉRICA DO NORTE
ANDRITZ Separation Inc. 

f: +1 817 465 5611

service.separation.us@andritz.com

AMÉRICA DO SUL
ANDRITZ Separation Ltda. 

f: +55 47 3387 9115

separation.bra@andritz.com

QUAL SEU DESAFIO DE SEPARAÇÃO?

A ANDRITZ Separation é líder global em tecnologias para separação sólido/

líquido e possui mais de 2.000 especialistas em 40 países. Por mais de 150 anos, 

é uma força motriz na evolução de soluções e serviços para  processos de 

separação nos mais variados ramos industriais, como saneamento, alimentos, 

químicos, minérios e mineração. Como OEM para muitas das marcas líderes 

no mundo, nós temos as soluções e serviços para ajudar o seu negócio nos 

desafios futuros, onde quer que você esteja e qualquer que seja o seu desafio  

em processos de separação. Ask your separation specialist!
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