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LA FLEXIBILITAT  D’UNA SOLUCIÓ
SENSE INVERSIONS

Beneficis de les unitats mòbils

— Alt nivell de qualitat i seguretat
— Durada del lloguer adaptada a la demanda
— Posada en marxa ràpida
— Servei de manteniment, d’assistència tècnica i formació
       prestada per especialistes
— Flexibilitat operativa i tècnica
— Espai reduït per a la implantació i treball en continu
— Tractament de l’increment de fangs estacionals
— Cost fix i sense desemborsament de capital
— Proves per a estudi de compra

ASSEGURAR LA CONTINUACIÓ DE LA
PRODUCCIÓ I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT

Rapidesa i fiabilitat en la intervenció
          Les solucions mòbils de deshidratació de fangs desenvolupades des de 
fa més de 25 anys per Centriboet, són la resposta a les necessitats i reptes de la 
indústria de la depuració d’aigües residuals. Disposem de la més àmplia gamma 
d’unitats mòbils de lloguer per a la deshidratació de fangs, amb centrífugues que van 
des dels 3 fins als 90 m³/h de capacitat hidràulica. 

Són equips adaptats a tot tipus de necessitats, tant per a petits com per a grans 
cabals i per a fangs de tot tipus: biològics, digerits, sorres, etc.  Els equips estan 
preparats per a una instal·lació ràpida amb l’objectiu de guanyar temps, reduir els 
costos i assegurar la continuïtat de la producció.

Ens adaptem a les seves necessitats
          Les solucions mòbils de tractament de fangs ofereixen solucions flexibles per 
a reemplaçar o complementar les seves instal·lacions fixes de deshidratació de 
fangs.  El gran avantatge de les unitats mòbils és el seu grau de estandardització 
que permet reduir notablement els costos de desenvolupament, transport  i posada 
en marxa.
   
            Les unitats estan preparades per a intervenir de forma ràpida i  es poden 
llogar per a operacions de curt, mitjà i llarg termini, amb la garantia d’un servei 
d’assistència permanent.

Un servei mòbil internacional

— Presència a Europa i a Amèrica del Sud
— Un equip d’especialistes dedicats
— La garantia d’una solució òptima, en el moment oportú,  a lloc i
       a bon preu.

Més de 200 referències

Han confiat en nosaltres:
AGBAR / AQUALOGY / ACSA / AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA / SUEZ / COMSA / 
URBASER / BIOIBÈRICA / COCA-COLA / LUCTA / ICI / KELLOGG’S  / BACARDI  / SEMEO /
ASFALTOS ESPAÑOLES / MANTEQUERIAS ARIAS / SIMMAR / SMURFIT KAPPA / 
COMPANYIA D’AIGÜES  DE SABADELL / KEMIRA / CADAGUA / ADOBINVE /  TOTAL  / 
AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA / PATEL / SOLVAY PHARMA / NESTLÉ / FCC / EMUASA  /
BASF / AQUALIA / STORA ENSO / MIKO / AIGÜES DE TERRASSA  / ANGLÉS TEXTIL  / 
FARMHISPANIA / PRAXAIR / DANONE / CONSORCIO AGUAS DE GUIPUZCOA / SAICA 
AZUCARERA EBRO / TRARGISA / GREFACSA / TRADEMA / URBASER / SECOMSA /
L’OREAL / AIGÜES DE CATALUNYA / CEPSA / ALSTHOM / CITROEN / SUMITOMO 
BAKELITE / ENCE / CONSORCIO AGUAS DE BILBAO / FRICORSA / ECOPARC DE 
BARCELONA / ACCIONA AGUA / LYONNAISE DES EAUX / FACSA / NILSA / IDAGUA / 
VALGO  /TRADEBE / ONDEO DÉGREMONT / CANAL ISABEL II / ESTEVE / ECOPARC DEL 
BESÓS / AGUAS DE PORTUGAL / ONDEO IS / VEOLIA EAU / SÉCHÉ ENVIRONMENT / 
AQUAMBIENTE / CODORNIU / SOCAMEX / AQUONA / EVERE / VALORGA /TIRME

Les nostres principals aplicacions
— Deshidratació de fangs i separació sòlid/líquid
— Espessiment mecànic de fangs
— Buidat i deshidratació de fangs de digestors anaerobis
— Buidat i deshidratació de fangs de basses i dragats
— Substitució d’equips per a feines de manteniment i
       reparació
— Reparació i optimització de centrífugues
— Centrífugues per a contingut alt en sòlids CENTRIBOET
— Venda de centrífugues noves i condicionades de nou
— Servei postvenda d’equips hidràulics VISCOTHERM
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Quadre de control i maniobra, amb 
autòmat programable per a la 
supervisió de cabals, estat de marxa,  
bombes, unitat de floculació i cinta,  
alarmes de temperatura, de pressió i 
canonada buida, autorentat i parada
d’emergència.

                          ESQUEMA D’UNA UNITAT MÒBIL

Centrífuga decantadora, accionada 
per un motor elèctric i amb un motor 
hidràulic per a la regulació de la 
velocitat diferencial, capaç de tractar 
fangs amb una concentració entre l’1 i
el 10%, alimentats per una bomba de 
fangs de cabal variable.

Cinta transportadora per a la
descàrrega dels fangs deshidratats, 
d’angle lateral regulable i amb altura  
per a descarregar en un contenidor 
estandarditzat. Les unitats se 
subministren amb mànegues per a
la connexió de fangs i aigua.

Unitat automàtica de preparació 
de floculant amb aigua potable, 
que admet polímers líquids o sòlids, 
amb bomba de floculant de cabal 
variable per a alimentar la solució a la 
centrífuga.

Unitat mòbil i equip de desbast en el buidatge d’una bassa industrial

Unitat mòbil de deshidratació amb centrífuga d’alta sequedat

Centrífugues d’alt rendiment CENTRIBOET per a fangs pesats


