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GKM SiebtechniK

//  Jesteśmy jedną z wiodących na świecie firm, 

 specjalizującą się w technologii przesiewania. Ponad 

25 letnie doświadczenie i zadowolenie naszych 

klientów zapewnia ciągły wzrost naszej firmy. Nasze 

produkty stanowią światowy standard w dziedzinie 

precyzyjnego przesiewania.

//  Nasze urządzenia są optymalnym, świetnie 

 zaprojektowanym i pewnym rozwiązaniem. Dzięki 

temu są one bardzo łatwe w obsłudze i użytkowaniu, 

a jednocześnie, dzięki solidności wykonania osiągają 

bardzo długą żywotność; są to pryncypia działal-

ności GKM Siebtechnik – podkreślają dyrektorzy i 

jednocześnie partnerzy biznesowi, panowie Gotthard 

Becker i Thomas Scholl.



GKM SiebtechniK

//  Zawsze spełniamy rosnące potrzeby rynku naszy-

mi nowoczesnymi rozwiązaniami precyzyjnego a 

także kilkupokładowego przesiewania. Poprzez 

zaimplementowanie wymagań klientów do naszych 

maszyn, jesteśmy w stanie w pełni ich usatysfak-

cjonować.  Możemy frakcjonować, przesiewać kon-

trolnie lub pozbywać się frakcji pylistych z Państwa 

produktu w zakresie wymaganego rozmiaru ziarna 

stosując sita o wielkości pojedynczego oczka o 

wielkości od 20 mikronów. Stosujemy je w naszych 

przesiewaczach typu TUMBLER, okrągłych przesie-

waczach wibracyjnych i przesiewaczach kontrolnych 

wibracyjnych.

Wiele znanych, działających na całym świecie firm z 

takich branż jak chemiczna czy spożywcza rozpo-

częło z nami współpracę, co jest najlepszym dowo-

dem zaufania do nas, a także dowodem naszych 

kompetencji w dziedzinie przesiewania. Dla nas 

innowacja nie jest tylko hasłem, ale rzeczywistą 

wartością, która każdego dnia wpływa na nasze 

rozwiązania. Dlatego, kładziemy nacisk na rzeczywi-

ste innowacje, przynoszące realne korzyści naszym 

klientowi które pozwalają działać bardziej efektywnie 

i ekonomicznie i co za tym idzie, osiągać sukces na 

rynku. 

Modułowa budowa czyni nasze urządzenia niezwykle 

elastyczne w obsłudze i działaniu. Specjalne wersje 

podwójnego, potrójnego lub odwróconego przesie-

wania są możliwe do zastosowania aby zoptymalizo-

wać wydajność i efektywność przesiewania. Dzięki 

temu możemy zagwarantować najwyższe wydajności 

przy najdrobniejszych i najtrudniejszych do przesie-

wania materiałów. Nasze opatentowane ręczne roz-

wiązanie podnoszenia pokładów, pozwala nie tylko 

na bardzo łatwe zmiany, ale jest także standardem 

w naszych przesiewaczach typu TUMBLER powyżej 

średnicy 1200 mm . 

Możecie Państwo regulować, dla każdego materia-

łu, czas przebywania materiału na sicie za pomocą 

opatentowanej trójwymiarowej regulacji ruchu sita 

typu TUMBLER. Specjalny znacznik krzywej rysuje 

trójwymiarowy ruch i zapewnia precyzyjny pomiar, 

optymalne i powtarzalne parametry dla przyszłych 

weryfikacji ustawień i co za tym idzie, ciągłą wysoką 

jakość przesiewania. 



 
PRZeMYSŁ 
FARMAceUtYcZnY, 
cheMicZnY i SPO·ZYWcZY

//  Nasze przesiewacze typu TUMBLER oraz wibra-

cyjne są wykonane zgodnie z bardzo wymagającymi 

przepisami GMP oraz FDA, tak aby otrzymać wysoką 

jakość produktu sproszkowanego i granulowanego  

w przemyśle pelletów, farmaceutycznym, chemicz-

nym oraz spożywczym. W szczególności przesie-

wacz typu TUMBLER pozwala na odpowiednie 

zapewnienie jakości procesu w zetknięciu z takimi 

produktami.

W naszych urządzeniach stosujemy jedynie zaapro-

bowane przez FDA części gumowe i plastikowe. 

Najwyższej klasy powierzchnie mają chropowatość 

rzędu 0,4 mikrona, a wygładzona i wypolerowana 

„na lustro” powierzchnia stali kwasoodpornej spełnia 

wszelkie wymogi dla aplikacji farmaceutycznych. 

Wszystkie maszyny mogą być wyposażone, w 

zależności od przesiewanego materiału, w specjalną 

technologię czyszczenia taką jak ultra odporne kulki 

czyszczące lub bezzanieczyszczeniowe ultrasonicz-

ne urządzenie czyszczące. Połączenia zaciskowe dla 

rozwiązania czyszczenia CIP (czyszczenie w miejscu) 

są również często stosowane.



 
PRZeMYSŁ 
FARMAceUtYcZnY, 
cheMicZnY i SPO·ZYWcZY

Łatwo wymienialne wkłady sitowe z jedynie kilko-

ma mocowaniami, powalają na szybką regulację i 

zmianę warunków procesu z 2 do 7 frakcji w jednej 

maszynie, z maksymalną efektywnością przesie-

wania. 

Kompaktowe rozwiązania naszych urządzeń do 

których przywiązujemy szczególną uwagę, to 

zapewnienie jak najmniejszej ilości spoin a także 

zminimalizowania masy każdego komponentu, co 

oczywiście stoi w zgodności wymaganiami powyż-

szych gałęzi przemysłu. 

Wszystkie nasze maszyny i ich różne rozmiary są 

używane w przemyśle chemicznym i spożywczym, 

podczas gdy w farmaceutycznym, dla przykładu w 

farmaceutycznych surowcach i dodatkach, głównie 

stosowane są mniejsze aplikacje w wersjach wysoko-

jakościowych. 

Skrobia kukurydziana, gluten pszenny, cukier, kwasek 

cytrynowy również są przesiewane przy pomocy tych 

przesiewaczy. Chcielibyśmy również dodać, że kilku 

dobrze znanych globalnych producentów dodatków 

smakowych zna i ufa naszemu know-how i naszym 

kompetencjom.



PLAStic, GUMA, DRZeWO 
ORAZ RecYcLinG



PLAStic, GUMA, DRZeWO 
ORAZ RecYcLinG

Światowe zapotrzebowanie na surowce ciągle wzra-

sta wraz z jednoczesnym zmniejszaniem się ich 

źródeł. Pomimo faktu, że rynek surowcowy ropy naf-

towej staje się coraz trudniejszy, przemysł produkcji 

plastiku jest wciąż bardzo istotną gałęzią przemysłu 

który wymaga wielu aplikacji przesiewania wszelkich 

plastikowych granulatów, proszków, kulek, płatków 

oraz twardego PVC czyszczącej separacji wodnej 

(HARD PVC WASH WATER SEPARATION).

Największym wyzwaniem w przesiewaniu plasti-

ków jest to, że bardzo często mogą one się zbijać 

w bardzo małe frakcje o wielkości ziarna poniżej 1 

mikrona, co czyni ich niezwykle trudnymi do prze-

siania. Nasze maszyny są bardzo dobrze przygoto-

wane przeciwko możliwemu zapychaniu się sit lub 

zjawisku pojawiania się ładunków elektrostatycznych 

poprzez wysoce efektywne systemy oczyszczenia. 

Drzewo, jako jeden z bardziej pożądanych surow-

ców, jest produkowane w wielkich ilościach i 

przesiewane w formie płatków, mączki drzewnej 

lub celulozy. Produkty te, są często stosowane w 

przemyśle plastików, chemii i farmaceutycznym 

jako wypełniacze. Ten fakt daje nam pewność, że  

zapotrzebowanie na nasze urządzenia przesiewające 

będzie wzrastać.

//  Wszystkie urządzenia GKM, a w szczególności 

przesiewacze typu TUMBLER, są stosowane we   

wszystkich możliwych rozmiarach w tych gałę-

ziach przemysłu.

Również temat recyclingu, staje się coraz bardziej 

istotny, ponieważ jest on podstawowym sposobem w 

odzyskiwaniu wysokojakościowego plastiku. Również 

na tym polu, GKM Siebtechnik odgrywa bardzo 

ważna rolę. Niedawno, przeprowadziliśmy bardzo 

ważny i znaczący projekt w Azji w PET  recyclingu. 

Większość projektów będzie zrealizowanych w 

Europie i Rosji. Nasze przesiewacze są instalowane 

na całym świecie do przesiewania PVC, proszków i 

rozszerzalnych kulek polistyrolowych. Wielu z naszych 

klientów tej branży to zakłady działające jako linie 

produkcyjne. Korzystają oni z naszego długoletnie-

go doświadczenia i wspólnie znajdujemy najlepsze 

 rozwiązania dla najtrudniejszych i najczęstszych pro-

blemów.



//  Przesiewanie materiałów budowlanych i 

 minerałów stanowi duże wyzwanie dla naszych 

urządzeń.

Muszą one być bardzo solidne i pewne a jedno-

cześnie zapewniać dłuższe interwały ich przeglą-

dów i utrzymania a co za tym idzie mniejszych 

kosztów. Większość materiałów budowlanych to 

minerały, w szczególności piasek kwarcowy oraz 

wszelkie rodzaje węglanu wapnia tj. dolomitu czy 

marmuru, które są przesiewane przed poddaniem 

ich dalszym procesom przetwarzania.

W pierwszym przypadku, wymagany jest bardzo 

duży przesiewacz typu TUMBLER o średnicy do 

2600 mm, pięcio- lub sześciopokładowy. Może 

być wyposażony we wkłady sitowe wykonane ze 

 specjalnego trudno ściernego i bardzo wytrzyma-

łego materiału. 



 
MAteRiAŁY bUDOWLAne i MineRAŁY

Przesiewacze typu TUMBLER mogą być uniwer-

salnie stosowane i są popularne głównie dzięki ich 

pewnej konstrukcji i długiej żywotności. Podstawowe 

funkcjonalne zasady przesiewania bazują na ręcz-

nym przesiewaniu złota: proces przesiewania jest 

zawsze stały mechanicznie i faktycznie nie zależy od 

ilości produktu który ma być przesiany.

Idealny balans statyczny i dynamiczny jest ważnym 

warunkiem działania tych dużych maszyn, biorąc 

pod uwagę fakt, że są one nierzadko instalowane w 

budynkach lub wieżach technologicznych o wysoko-

ściach od 20 do 60 metrów. Dlatego też, nasi specja-

liści elektronicznie wyważają maszyny przed wysyłką. 

Przesiewacze są optymalnie wyważone z najmniejszą 

możliwą tolerancją.



PRZeMYSŁ SZKŁA, 
MetALURGii i ceRAMiKi

Ten rynek ma także specjalne wymagania. Wiele 

 różnych metalowych i ceramicznych proszków i 

pyłów są w stanie ekstremalnie małych frakcjach, 

mniejszych niż 100 mikronów, które to blokują oczka 

sita bardzo szybko. 

GKM oferuje dlatego szeroki zakres łatwych do 

montażu i efektywnych systemów czyszcze-

nia sit. Przykładem takiego systemu są gumowe 

kulki,  rotujące szczotki czyszczące czy też rękawy 

powietrzne i ultrasonic. Dzięki temu gwarantujemy 

ciągłe działanie urządzenia z wymaganą precyzją 

przesiewania wymaganą przez klienta.



PRZeMYSŁ SZKŁA, 
MetALURGii i ceRAMiKi

Różne pyły i proszki metaliczne w najwyższej jakości stopów, takie jak alumi-

nium, miedź, brąz, złoto, są wymagane przez przemysł elektroniczny jak również 

przemysł farb i lakierów. Dzisiejsze wytwarzanie narzędzi jest niemożliwe bez 

sztucznych diamentów i twardych proszków metalowych. Ultra-drobne szklane 

kuleczki są również bardzo wymagające jeśli chodzi o przesiewanie i jedynie 

mała ilość zanieczyszczeń powinna być usunięta z przesiewanego materiału, 

często przez zastosowanie przesiewacza kontrolnego tak, aby zminimalizować 

zbędne zużycie dobrego produktu w produkcie finalnym. 

Oprócz mniejszych i średnich przesiewaczy typu TUMBLER, stosujemy rów-

nież wibrujące przesiewacze kontrolne w tej branży. Idealnie pasują one dla 

 przesiewania kontrolnego, frakcjonowania i odpylania suchych, pylistych, sprosz-

kowanych i granulowanych produktów. Ich użycie jest także idealne dla mokrego 

przesiewania jak też separacji suche/ciekłe.



centRUM teStOWe GKM – 
ZAWSZe Z nAMi.

//  Miej przewagę dzięki naszemu laboratorium 

testowym i dzięki naszej głębokiej wiedzy i 

doświadczeniu bazującym na wykonanych przez 

nas maszynach, które są zainstalowane na całym 

świecie.

Nasi fachowcy z naszego centrum testowego 

dostarczają szybkich i pewnych rozwiązań nawet dla 

najbardziej trudnych aplikacji. Analizujemy próbki 

danego produktu podczas wstępnych testów, szcze-

gółowo, w naszym laboratorium aby zidentyfikować i 

sprecyzować właściwe dane dla przyszłych ustawień 

urządzenia, wymaganych wielkości oczek sit oraz 

niezbędne procedury czyszczenia.

Czasami możliwe jest potwierdzenie zdolności 

 przesiewacza jedynie po przeprowadzeniu serii 

praktycznych testów w co wkładamy całe nasze 

doświadczenie i umiejętności. 

Bazując na ustalonych danych, w celu otrzymania 

idealnego rezultatu przesiewania, maszyna którą 

potrzebujesz jest perfekcyjnie dostrojona i goto-

wa do użycia. Oferujemy również, na zamówienie, 

maszynę demonstracyjną, w zależności od aplikacji. 

Nasza ekipa ściśle współpracuje z klientem i często 

razem rozwiązujemy i rozwijamy rozwiązanie dla 

danego projektu. 



Wyróżniamy się profesjonalnym i efektywnym 

serwisem, a satysfakcja naszego klienta jest 

miarą całej naszej działalności. Nasi doświadczeni 

technicy serwisu są gotowi do interwencji na całym 

świecie. Wyznaczone osoby do kontaktu w naszej 

firmie, są do Państwa dyspozycji i mogą odpowie-

dzieć na wszelkie pytania dotyczące serwisowania i 

obsługi naszych urządzeń.

nASZ SeRWiS – 
SZYbKO tO nASZ 
AtUt. 

Części zamienne i zużywające się dla naszych 
 przesiewaczy.
Wykonujemy wszelkie niezbędne części ...…

Serwis sit dla perfekcyjnych wkładów sitowych.
Dbamy o jakość Twojego przesiewania.…

Serwis i optymalizacja przesiewaczy w zakładzie
Jeśli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy gotowi na regulację  
Twojego przesiewacza – szybko, profesjonalnie i fachowo…...

Pakiet utrzymania i serwisu
Regularne utrzymanie i serwis gwarantuje optymalne działanie 
i pozwala uniknąć niepotrzebnych przestojów. Dowiedz się o 
 opcjonalnym pakiecie dla Twojego urządzenia…...

Inżyniering
Profesjonalnie wspomożemy Cię w planowaniu i realizacji Twoich 
projektów. Skorzystaj z naszego doświadczenia ...…

Szkolenia i konsultacje…...
Przekazujemy naszą wiedzę naszym współpracownikom. Wykorzystaj 
nasze know-how w utrzymaniu i produkcji ...

Przesiewanie na zamówienie
Przesiejemy Twój produkt na zamówienie – szybko i pewnie…...

Sprzedaż używanych przesiewaczy
Jesteśmy również gotowi zrealizować projekty o mniejszym budżecie…...



Zastosowanie: 

Ziarno na zasypie-rozmiar:

Ilość podawanego materiału:

Ciężar właściwy:

Separacja:

Stosowane sita:

Ilość pokładów:

System przeciw zapychaniu  
się siatek:   
Standardowy
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie

Zakres prędkości:

Ruch przesiewu:

Amplituda:

Przyśpieszenie:

Wymiary modeli  
(średnica w przybliżeniu):

Powierzchnia przesiewania:

Moc napędu:

Użyte Materiały: 
 

Powierzchnie: 
 
 

Zalety naszych urzadzeń:

Wibracyjny przesiewacz rotacyjny  
GKM TUMBLER

Do mniejszych ilości podawanego materiału,  frakcjonowanie 
suchych, proszkowych i granulatów, ciekłe/stałe separacja, 
Szczególnie sprawdza się z  produktami ciężkimi i przesiewa-
niem mokrym. 

0,001 – 20 mm

1 – 10.000 kg/h 

200 – 10.000 gr./l

0,020 – 20 mm

Siatki ze stali kwasoodpornej lub z włókna, perforowane

0d 1 do 3 na maszynę

 
 
Gumowe kulki
–
Pierścienie ślizgowe
–
Ultrasoniczne oczyszczanie
Kombinacje systemów

1,500/3,000 (1,800/3,600) min–1 przy 50 (60)Hz

Trójpozycyjny, ustawiany dla danego produktu

3 – 6 mm horyzontalnie, 3 – 6 mm wertykalnie

3 – 6 g

6 KTS-V 450 – 1.500 mm 

0,11 – 1,45m2

0,19 - 2,75 kW

Stal kwasoodporna 
 
 

Malowane, szczotkowane lub gruntowane, lustrzane lub 
 elektro-wypolerowane dla produktów spożywczych lub 
 farmaceutycznych z chropowatością powierzchni <0,4 mikrona 
(zgodne z GMP, FDA)

•  Wysoka efektywność przesiewania, szybkie  opróżnianie 
drobnych frakcji, regulowany czas  obecności materiału

•  wysokie przyspieszenie, również odpowiednie do stało-cie-
kłej separacji i produktów płynnych,

•  do 100% możliwości pracy 24 godziny na dobę, 
 bezobsługowy napęd

•  łatwo czyszczenie pod maszyną
•  optymalne ustawienie sprężyn wibrujących,  minimalizacja 

przekazywania wibracji,
•  niski hałas na poziomie 75 dB (A)
•  Ramy siatek z pierścieniami o podwójnym  mocowaniu dla 

szybkiej wymiany siatek w miejscu zainstalowania

Najwyższej wydajności przesiewacz rotacyjny 
typu TUMBLER z opatentowanym podnoszeniem 
pokładów.

Do przesiewania kontrolnego, frakcjonowania i  odpylania 
materiałów suchych, sypkich i granulatów.  Szczególnie 
pasujący do dużych ilości materiału  podawanego i 
wielopokładowej separacji drobnych, lekkich produktów które 
są trudne do przesiania.

0,001 – 20 mm

1 – 50.000 kg/h 

20 – 10.000 gr./l

0,020 – 20 mm 

Siatki ze stali kwasoodpornej lub z włókna, perforowane

0d 1 do 6 na maszynę

 
 
Gumowe kulki
Plastikowe szczotki obrotowe 
Pierścienie ślizgowe
Obrotowe dysze powietrzne 
Ultrasoniczne oczyszczanie
Kombinacje powyższych

180 – 280 min–1

Trójpozycyjny, ustawiany dla danego produktu

60 – 80 mm horyzontalnie, 5 – 40 wertykalnie

1,3 – 1,8 g

7 KTS 600 – 2.600 mm 

0,292 – 5,31 m2

0,25 – 5,5 kW

Stal węglowa, stal kwasoodporna i inne specjalne gatunki stali, 
cylinder pośredni zawsze wykonany ze stali kwasoodpornej 
1.4301

Malowane, szczotkowane lub gruntowane, lustrzane lub 
elektro-wypolerowane dla produktów spożywczych lub far-
maceutycznych z chropowatością powierzchni <0,4 mikrona 
(zgodne z GMP, FDA)

•  wysoka efektywność przesiewania
•  Opatentowany system łatwej wymiany siatek pokładowych
•  indywidualnie ustawiany czas zatrzymywania materiału dla 

każdego produktu i wydajności
•  niskie przyspieszenia, długa żywotność części, brak 

degradacji produktu, przy jednoczesnym modułowym syste-
mie przesiewacza, brak martwych punktów, niska waga 
części

•  w 100% zbalansowane statycznie i dynamicznie, dzięki temu 
brak przenoszonych wibracji na konstrukcje stalowe

•  niski hałas na poziomie 75 dB (A)
•  Wkłady siatkowe od KTS 2400 wykonane z dwóch 

niezależnych części – niskie koszty transportu, i niski koszt 
wymiany siatek z jednoczesną możliwością zastosowania 
szerokiej gamy rozmiarów



 
Wibracyjny przesiewacz kontrolny

Do czystego przesiewania kontrolnego, w wykonaniu dla 
 materiałów bardziej pylistych, suchych granulowanych, 
dla separacji ciekłe/stałe z małym odsetkiem materiałów 
 chropowatych

0,001 – 20 mm

1 – 200.000 kg/h 

200 – 10.000 gr./l

0,10 – 20 mm

Siatki ze stali kwasoodpornej lub z włókna plastikowego

0d 1 do 2 na maszynę

 
 
Gumowe kulki
–
Pierścienie ślizgowe
–
Ultrasoniczne oczyszczanie
Kombinacje systemów

1,000/1,500 (1,200/1,800) min-1 przy 50 (60)Hz

Dwupozycyjny, ustawiany dla danego produktu

4 – 8 mm

4 – 6 g

8 KTS-V2 450 – 2.000 mm 

0,11 – 2,6 m2

0,19 – 3,6 kW

Stal kwasoodporna 
 

Malowane, szczotkowane lub gruntowane, lustrzane lub 
elektro-wypolerowane dla produktów spożywczych lub 
 farmaceutycznych z chropowatością powierzchni <0,4 mikrona 
(zgodne z GMP, FDA)

•  Świetna efektywność przesiewania, maksymalnie szybki 
centralny wysyp drobnych frakcji, regulowany czas pobytu 
materiału ponad-ziarnowego na sicie,

•  bardzo dobre przyśpieszenie, dobre również dla ciekło/stałej 
separacji i produktów ciekłych

•  do 100% możliwości pracy 24 godziny na dobę, bezobsłu-
gowy napęd 

•  optymalne ustawienie sprężyn wibrujących, minimalizacja 
przekazywania wibracji,

•  niski hałas na poziomie 75 dB (A)
•  Ramy siatek z pierścieniami o podwójnym mocowaniu dla 

szybkiej wymiany siatek w miejscu zainstalowania

 
Przesiewacz Laboratoryjny AIR-JET

Do suchych, sproszkowanych i granulowanych produktów; 
szczególnie pasuje do bardzo drobnych, lekkich i elektrosta-
tycznie naładowanych produktów które są trudne do prze-
siania i gdzie konwencjonalne przesiewacze wibracyjne lub 
trzęsące osiągnęły swoje ekstremum mozliwości

0,001 – 3 mm

1 – 100 g

20 – 10.000 gr./l

0,005 – 5 mm

Dla wszystkich standardowe sita analityczne

1

–
–
–
Rotujące dysze powietrzne
–
–

15 min–1

–

–

–

KLS 200 N

0,019 kW

Aluminium/plastik
 

–

•  Wysoka i odtwarzalna efektywność przesiewania, 
•  krótkie czasy przesiewania
•  odpowiednie do wszelkich standardowych laboratoryjnych 

przesiewaczy 200 mm

Zalety naszych modeli przesiewaczy możemy podsumować w ten sposób:
•  dostarczone przesiewacze  są gotowe do pracy i wyregulowane dla każdego 

 indywidualnego produktu, podłącz i pracuj
•  posiadają do 100% możliwości pracy 24godziny na dobę z niskim zapotrzebowaniem na 

prace konserwacyjne
•  są modułowe, automatycznie centrowane, modułowy system łatwy do odtworzenia 

ustawień,
•  Przeciw-pyłowe i przeciwwodne uszczelnienie ram sit typu U -, wykonanego z kauczuku 

NBR lub silikonu FDA
•  solidny, modułowy system obudowy sit o niskim ciężarze elementów,
•  wszystkie części łatwe do czyszczenia i demontażu,
•  niska wysokość urządzenia dzięki zredukowanej wysokości pokładów pośrednich aby 

otrzymać lepszą jakość przesiewania na każdym pokładzie,
•  montaż sit zgodna z wymogami GMP.


