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Krožno mostno strgalo je namenjeno strganju mulja, kot tudi posnemanju 
plavajočega blata. V osnovi je mostno strgalo izdelano iz nerjavečega jekla 
AISI 304, opcijsko pa se lahko izdela tudi iz AISI 316 oz. v kombinaciji cinkano 
jeklo / nerjaveče jeklo.

Na krožnem mostnem strgalu je vgrajena oprema 
priznanih svetovnih proizvajalcev: drsni obroč za 
prenos el. toka in signalizacije, pogonski sklop, krmilna 
oprema, črpalka plavajočega blata...

Poleg kvalitetnih komponent so na krožnem mostnem 
strgalu izvedeni tudi vsi varnostni ukrepi: ustavitev mostu 
ob dostopu nanj, ustavitev mostu ob trku v oviro, 
varnostno izklopno stikalo na dveh mestih...

Krmiljenje je nameščeno lokalno na samem mostu in 
deluje neodvisno od drugih sklopov na čistilni napravi. 
Na napravi se lahko krmili črpalka za plavajoče blato in 
ogrevanje tekalne površine mostu. Opcijsko je možen 
prenos podatkov na CNS z obojestransko komunikacijo in 
možnostjo upravljanja na daljavo.

Krožno mostno strgalo je izdelano za 
delovanje v vseh razmerah 7/24. Tako 
centralni ležaj kot pogonski sklop sta 
izbrana skrbno za dolgoletno obratovanje 
ob minimalnih stroških vzdrževanja.

Nemoteno delovanje krožnega mostnega 
strgala tudi v zimskih razmerah zagotavlja 
ogrevanje tekalne površine, ki je krmiljena 
preko lokalne avtomatike. 

Pohodna površina strgala je izvedena iz 
odprtih poliesterskih rešetk, kar je optimalna 
rešitev za protizdrsno podlago in odvajanje 
morebitnega snega.
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OPIS MS 45 MS 60 MS 75 MS 90 MS 105 MS 120

A 4500 mm 6000 mm 7500 mm 9000 mm 10500 mm 12000 mm

B min 2200 2200 2800 2800 3200 3200

B max 3500 3500 4000 4000 5000 5000

OBODNA HITROST 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s

ČRPALKA PLAVAJOČEGA BLATA • • • • • •

PRIKLJUČNA MOČ 2 kW 2 kW 2 kW 3 kW 3 kW 3 kW

PRENOS PODATKOV PREKO 
DRSNEGA OBROČA

• • • • • •

OGREVANJE TEKALNE 
POVRŠINE

• • • • • •

• standard
• opcija



MARN d.o.o.

Retnje 1
SI-4294 Križe 
Slovenija

T: +386 41 611 538 
E: info@marn-wwt.si
 I: www.marn-wwt.si

Vaš prodajalec:

Slike so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.
Pridržujemo si pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.




