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Machines for technical textiles, composites, plastics & 
recycling
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diam.   325 : 500 a 600 kg/u     
 400 : 800 a 1200 kg/u    
 500 : 1500 à 3000 kg/u    
 600 : 2500 à 5000 kg/u              
 700 : 3000 à 6000 kg/u

Sinds dit februari 2016 is Covematex de verkoopsagentuur voor FIMIC voor België en Nederland. 

FIMIC ontwikkelt, produceert en installeert smeltfilters voor elk kunststofextrusie- en recyclage bedrijf in 
retrofit als op nieuwe extruders.  
De FIMIC filters worden absoluut geapprecieerd omwille van de zeer efficiente prestatie/prijs verhouding, 
éénvoud van manipulatie en de goedkoopste verbruiksonderdelen in de markt. 
Het basisprincipe is een afschraping van de vaststaande filterschijf via een draaiende schraper met twee 
messen die de contaminatie oprakelt en opslaat in een caviteit in de schraperarm. Eens het oppervlakte 
gereinigd is , plaatst de schraper zich in spoelstand en laat hij de contaminatie uit.
De frequentie van de rakelbeweging wordt ofwel vastgelegd in het bedienpaneel ofwel bij een setpoint 
van de bepaalde druk. Er is eveneens een volcontinue rakelbeweging mogelijk. 
Dezelfde filter kan mits herschikken van de schijf en een andere arm tot  backflushfilter ingesteld 
worden.  
Ook deze onderdelen zijn zeer competitief geprijsd. 

Type RAS + REF  : VOLAUTOMATISCH EN CONTINUE ZELFREINIGENDE FILTER : schraper of backflush 
functie  

-zeer competitief geprijsde smeltfilter, economisch in produktiekost en onderhoud 

-snelle wissel van filterdisk (15 tot 30 min.). 

-goedkope filterschijven (laser en klassieke perforatie) van 100  tot 2000 my. 
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bekijk de uiterst interessante 3D video op volgende link:  

                                      https://www.youtube.com/watch?v=3Hjdkg27xaU 

Type ERA VOLAUTOMATISCH EN CONTINUE ZELFREINIGENDE DUBBELE FILTER :  
twee verschillende filterschijven in één filterhuis  

  

-twee filterkamers, twee uitgangen in één enkele filterunit. 
-zeer praktische werking om aan cascade - filtratie te doen. vb 500 my gestanste schijf + 100 
my gelazerde schijf. 
-goedkope filterschijven (laser en klassieke perforatie) van 100  tot 2000 my. 

Type  QUICK ACCESS is een FIMIC filter voorzien van snelsluiting (geen bouten , maar klemsysteem) 
voor zeer frequente of heel snelle interventies 
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- Basisprincipe RAS + REF : echter voorzien van een snelsluitsysteem waarbij de bouten, die de opening 
van de filter toelaten, vervangen werden door een easy access klemsysteem. 

Hierdoor verminderd de interventietijd voor opening, reiniging en sluiting zich naar 5 min.

Type  BANDFILTER NET  wordt gepresenteerd op K Show 
sneak preview mogelijk bij FIMIC 

Fimic beschikt over een proefextruder single screw 85 mm in combinatie met de gewenste filterunit voor 
proeven van ca. 500 kg-800 kg. Andere testmogelijkheden kunnen besproken worden.  

Bij éénvoudige vraag kom ik graag langs bij u, om dit te bespreken, uw product te kennen en een FIMIC 
voorstel te doen. We kunnen dan eveneens de belangerijke referenties bespreken, die niet op de website 
vernoemd staan.  De gebruiksvriendelijkheid, prijs, ergonomie en filterkost doorstaat elke vergelijking.  

Steeds tot uw dienst voor een gesprek, bijkomende informatie of proef :  
Didier Viérin  
0032 475 48 28 04   
didier@covematex.be 

Vorige nieuwsbrief lezen : klik hier

Om deze nieuwsbrief door te sturen aan een collega : Klik hier
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