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Dlaczego Nihot
• Nihot ma ponad 70 lat doświadczenia i jest uznanym liderem w tej 

dziedzinie,

•  wiedza i doświadczenie: światowy dostawca i lider na rynku 
technologii powietrznej separacji odpadów, 

•  wysokiej jakości systemy i komponenty, które są budowane 
z myślą o długiej żywotności (patrz nasze referencje) i są 
wykorzystywane do prawie wszystkich rodzajów odpadów 
stałych, 

•  najwyższa skuteczność separacji (do 99%),
•  zobaczyć znaczy uwierzyć: Pełnowymiarowe centrum testowe 

w naszej fabryce i mobilne jednostki testowe, aby udowodnić 
skuteczność separacji Waszych odpadów,

•  w 100% własna produkcja,
•  globalna obecność,
•  >900 działających referencji na całym świecie,
•  systemy Nihot działają przy najniższym koszcie w przeliczeniu na 

tonę.

Negatywne ciśnienie: Pozytywny rezultat!
Separatory Nihot działają na podciśnieniu lub zasysanym 
powietrzu! Ta metoda zapewnia najbardziej precyzyjną 
separację. Wykorzystanie podciśnienia oprócz tego, 
że zapewnia wysoką wydajność zapewnia też pracę 
praktycznie bez pyłu i kurzu dookoła maszyny. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Nihot Recycling Technology B.V. jest członkiem Bulk 
Handling Systems (BHS), z siedzibą w Eugene Oregon, 
(USA). BHS dostarcza systemy recyklingu “pod klucz”, 
wykorzystujące innowacyjne technologie całej grupy, w 
tym technologię BHS Tri-Disc screen.

Nihot Recycling Technology B.V.
Założona w 1945 roku firma Nihot Recycling Technology B.V. rozpoczęła swoją działalność od 
produkcji kanałów wentylacyjnych dla małych pieców na drewno. Dziś Nihot jest członkiem 
rodziny BHS (Bulk Handling Systems) oraz wiodącym światowym dostawcą technologii separacji 
pneumatycznej dla przemysłu recyklingu odpadów i odzysku surowców. Separatory powietrzne 
firmy Nihot odzwierciedlają najwyższą niezawodność, oferując najwyższą jakość rozdzielania 
odpadów. Od konsultacji i projektowania, poprzez produkcję, dostawę, instalację i ciągłe 
szkolenie i wsparcie, zespół ekspertów Nihot jest z Państwem na każdym kroku.

W celu obejrzenia filmów przedstawiających niektóre z naszych referencji, prosimy odwiedzić stronę
www.youtube.com/nihotrecycling

Sito DRS oraz separator powietrzny 

http://www.youtube.com/nihotrecycling


Separator powietrzny typu SDS

Separator powietrzny typu SDS rozdziela 
wszystkie rodzaje odpadów na dwie frakcje, 
ciężką i lekką. Solidna konstrukcja i niezawodna 
funkcjonalność gwarantują długotrwałą i 
bezproblemową pracę.

Separator powietrzny SDS wykorzystuje 
wiodącą w branży technologię podciśnienia do 
sortowania szerokiego zakresu materiałów według 
gęstości. Metoda ta jest szczególnie przydatna w 
przetwarzaniu:
• źle rozdrobnionych materiałów,
•  odpadów zawierających duże elementy, 
•  materiałów ściernych (szkło, piasek, złom 

samochodowy itp.), 
•  materiałów o wysokim procencie materiałów lekkich 

(tworzywa sztuczne i folia),
•  twardych i nieporęcznie miękkich materiałów,
•  odpadów o wysokiej wilgotności.

Zalety
• regulowane ustawienia separacji podczas pracy 

zapewniają najwyższą wydajność separacji,
•  niskie zużycie energii elektrycznej dzięki 

naszej unikalnej konfiguracji z wentylatorem 
recyrkulacyjnym (mniej strat w kanałach 
powietrznych). 

•  niewielka ilość części podlegających konserwacji i 
zużywających, co gwarantuje krótszy czas przestoju i 
niskie koszty eksploatacji,  

•  wyposażony w łapacz kamieni zapobiegający 
zatykaniu się kanałów wentylacyjnych,

•  bezpyłowa praca, pozytywny wpływ techniki 
podciśnieniowej.

Korzyści te skutkują szybkim zwrotem inwestycji i 
najwyższą niezawodnością.

MSW

C&I

Mixed Waste

MSW



Separator powietrzny typu SDX

Separator powietrzny typu DDS  

RDF

C&D/C&I

RDF

Separator powietrzny typu SDX jest przeznaczony dla 
zakładów produkcyjnych RDF/SRF, wykorzystuje wiodącą 
w branży technologię podciśnieniową do usuwania 
zanieczyszczeń ze strumienia odpadów w celu ochrony 
wtórnych rozdrabniaczy.

Zalety
•  dedykowane dla zakładów produkujących RDF/SRF,  
•  usuwa materiały zakłócające w celu ochrony rozdrabniaczy 

wtórnych,
•  inteligentne projektowanie i inżynieria, tzn. szybki czas 

dostawy i szybki montaż na miejscu,
•  zintegrowany wentylator recyrkulacyjny i mniejsza ilość 

kanałów wentylacyjnych, 
•  dwa standardowe modele w korzystnej cenie: SDX 1000 i SDX 

1400,
•  niewielka ilość części podlegających konserwacji i 

zużywających, co gwarantuje krótszy czas przestoju i niskie 
koszty eksploatacji.

•  wyposażony w łapacz kamieni zapobiegający zatykaniu się 
kanałów wentylacyjnych,

•  niskie zużycie energii dzięki naszej unikalnej konfiguracji z 
wentylatorem recyrkulacyjnym,

•  bezpyłowa praca, pozytywny wpływ techniki podciśnieniowej.

Najwyższa ochrona przy najniższym koszcie za tonę.

DDS jest idealnym rozwiązaniem dla trzyfrakcyjnej 
separacji. Materiał wejściowy jest rozdzielany na frakcję 
ciężką, średnio ciężką i lekką. Te trzy frakcje są tworzone 
przez wentylatory pierwotne i wtórne w połączeniu z 
dwoma bębnami.

Zalety 
• regulowane ustawienia separacji podczas pracy zapewniają 

najwyższą wydajność separacji,
•  separacja “trzy w jednym” przy dużych mocach 

produkcyjnych - jedna maszyna DDS wykonuje pracę dwóch 
pojedynczych separatorów,

•  drugi bęben separacyjny jest regulowany w pozycji poziomej,
•  wszechstronność w przetwarzaniu wielu różnych strumieni 

odpadów,
•  niskie zużycie energii elektrycznej dzięki naszej unikalnej 

konfiguracji z wentylatorem recyrkulacyjnym (mniejsza ilość 
kanałów powietrznych).

•  niewielka ilość części podlegających konserwacji i 
zużywających, co gwarantuje krótszy czas przestoju i niskie 
koszty eksploatacji,

•  praca bez pyłu - pozytywny wpływ techniki podciśnieniowej.

Te zalety skutkują szybkim zwrotem inwestycji i najwyższą 
niezawodnością.



Separator powietrzny typu SDi

Green waste

MSW

C&D

Glass clean-up

Separator powietrzny typu SDi jest w stanie 
wygenerować precyzyjnie materiały ciężkie / 
lekkie dla szerokiej gamy materiałów wejściowych. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie 
zanieczyszczeń z biomasy, kompostu, przetwarzanie 
szkła, popiołu ze spalarni, czy pozostałości z 
rozdrabniania elementów samochodu (ASR), SDi 
będzie bardzo pożyteczny.

Zalety
•  separator powietrzny plug-and-play z wbudowanym 

filtrem przeciwpyłowym i szafką elektryczną, 
wyposażony w wysuwane podpory, 

•  regulowane ustawienia separacji podczas pracy 
zapewniają najwyższą wydajność separacji,

•  możliwości pracy w zakresie wielkości frakcji od 0-10 
mm do 0-200 mm,

•  szybka i łatwa instalacja: gotowość do pracy w ciągu 30 
minut od dostawy,

•  niskie zużycie energii elektrycznej dzięki naszej 
unikalnej konfiguracji z wentylatorem recyrkulacyjnym,

•  niewielka ilość części podlegających konserwacji i 
zużywających się, tzn. krótszy czas przestoju i niskie 
koszty eksploatacji,

•  praca bez pyłu - pozytywny wpływ techniki 
podciśnieniowej,

•  mieści się w standardowej naczepie lub kontenerze 40’ 
i jest w pełni zmontowany.

Zobaczyć znaczy uwierzyć 
W Nihot wiemy, że nasi klienci oceniają i cenią to, co nasz 
sprzęt może dla nich zrobić kiedy widzą to na własne oczy. 
Z tego powodu posiadamy mobilne w pełni funkcjonalne 
separatory powietrzne SDi, aby udowodnić wydajność u 
Ciebie i na Twoim materiale. Ciekawe? Aby uzyskać więcej 
informacji, prosimy o kontakt z Nihot (sales@nihot.nl).



Separator powietrzny typu WSS 

Separator powietrzny typu WSZ (typu zig-zag)

Separator powietrzny typu WSV  

Packaging

C&I

Nihot Recycling Technology B.V.
Generatorstraat 16
1014 AT Amsterdam
P.O. Box 20524
1001 NM Amsterdam

+31 (0)20 58 220 30
sales@nihot.nl
www.nihot.nl

Doczyszczanie frakcji drobnej

Separator powietrzny WSS jest idealnym 
rozwiązaniem dla każdej aplikacji ale przede 
wszystkim przy usuwaniu folii z odpadów 
zmieszanych, opakowaniowych i PET.

Typową cechą separatora powietrza WSS jest zastosowanie 
dyszy nadmuchowej. Około 60% zasysanego powietrza 
wraca z powrotem do systemu. Pozwala to na zastosowanie 
mniejszego filtra przeciwpyłowego. Dodatkowo pomaga 
on kontrolować skuteczność separacji ponieważ możemy 
w pełni regulować wydmuchiwane powietrze oddzielnie 
od zasysanego. Separator powietrza WSS oferuje wysoką 
skuteczność separacji przy zachowaniu umiarkowanej  
przestrzeni, którą zajmuje. 

Separator powietrzny WSV jest idealnym 
rozwiązaniem do usuwania lekkich frakcji z luźnych 
i zagęszczonych materiałów wsadowych, o wysokiej 
skuteczności separacji do 99%.

WSV jest używany w wielu zastosowaniach i może 
przetwarzać frakcje o wielkości do 50 mm. Jego konstrukcja 
sprawia, że WSV nadaje się szczególnie do separacji 
materiałów takich jak:

•  folia ekstrakcyjna, folie i PS,
•  wydzielone materiały sypkie,
•  wydzielona frakcja drobna.

Separator powietrzny WSZ jest idealnym 
rozwiązaniem do oddzielania materiałów o niewielkiej 
gęstości i jest szczególnie przydatny do:

•  Aspirar películas, láminas y PS
•  wydzielone materiały sypkie,
•  wydzielona frakcja drobna.

http://www.nihot.nl

