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Andersson Stair Screen ASS 
 
 
- Stair Screen är världens starkaste trappstegsgaller! Stair Screen väger 20-40% mer än konkurrenter. 
- Stair screen har dubbelt så stark drivning och transmission (axlar/lager) mot konkurrenter. 
- Stair Screen är Svensktillverkat och elpolerat vilket är den bästa behandlningen av rostfritt. 
- Tätt bottensteg utan plastdistanser gör att det klarar sten och grus bra. 
- Marknadens största trappsteg klara lyfta större objekt utan att mattan rullar av. 
- Helt självrensande silning och avlastning, ingen spolning, skrapning eller borstar. 
- Lätt uppfällbart för enkel service. 
- Tillslutet, säkert & hygieniskt med lättöppnade inspektionssluckor. 
- Flexibel monteringsvinkel upp till 60 grader. 
 
 
 
 
 
 
 
Avlastningshöjd 700-7000mm 
Bredd 200-2500mm 
Spaltvidd 0.5-6mm 
Kapacitet 10-10000l/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stair Screen har den högsta kapaciteten och minsta underhållet av alla 
finavskiljande fingaller/silar. 
Gamla maskinrensade grovgaller <30mm såväl som 1-6mm perforerade hålsilar ersätts 
ofta av 1-3mm Stair Screen för ökad avskiljning, mindre underhåll och bättre arbetsmiljö. 
Många reningsverks gallerkanaler är byggda med med 0.5-1m/s strömningshastighet för gamla maskinrensade 
grovgaller 10-30mm och för att undvika sandansamling. Än idag 30 år efter introduktionen är 
trappstegssilgallerteknik det enda som alltid klarar sådan befintlig kanalhydraulik. 
Stair screen gillar fett och är utmärkt som slamsil för externslam/septikslam och även för intern slamsilning 
på reningsverk. 
Enorm sammanlagd stavyta och våtyta ger Stair Screen högsta slitagelivslängden och största kapaciteten 
av all förbehandlingsutrustning 
 
 
 
Andersson Water har hundratals internationella referenser och har jobbat med VAmaskiner i över 20 år. 
Andersson produktion har byggt en stor del av maskinerna på Nordiska reningsverk sedan 20 år. 
Vi erbjuder de mest innovativa & starkaste lösningarna samt det 
bredaste kunnandet inom förbehandlingsutrustning. 
Våra produkter är Svensktillverkade enl ISO & CE normer. 
Vi har lång tradition och hög kvalitetskultur inom rostfria maskiner. 
 


