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BEVERAGE INDUSTRY

Galigani Filtri, company leader in the production of filtration systems, celebrates 61 
years of business activity in 2019. Since 1958, it has been operating competently 
and professionally as to offer a high-quality products and service support to users, 
installers and designers. With over 3,000 installations on the 5 continents, Galigani 
Filtri boasts specific experience in the field of solid-liquid separation.
The company is located in Siena countryside and its modern facilities are equipped 
with the most modern research, study and design systems in order to solve the 
problems of every single application, as well as providing a timely pre- and after-
sales assistance thanks to with its qualified technicians.
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An in-house laboratory carries out filtration tests on samples provided by customers 
to determine all parameters needed for the most appropriate filter sizing.
Galigani Filtri production includes filter presses and pumping units for filter presses. 
The wide range of models encompasses from machines with manual discharge 
up to fully automatic machines managed by modern PLC that can be interfaced 
with other machines present in the process and that can be monitored with tele-
assistance systems. 
The press filters built by Galigani Filtri run “mechanical” filtration, removing the 
solid particles which are inside various types of liquids. With this type of filtration, 
the liquid does not undergo any chemical alteration. You can create special filters 
to retain solid particles of varying size and nature; the filtration can be done 
through a synthetic filtering cloth or cardboard filter for particles the size of 1 
thousandth of a millimetre or less.
The filter press is a batch type machine featuring a number of filter elements 
operating in parallel. Each filter press is characterized by a filtering surface 
and volume which, in function of its size, may be more or less big. With equal 
application one can say the greater filtering surface and the greater the amount 
of fluid that can be filtered, the greater the volume and more quantity of solids 
can be retained inside.
To comply with EC requirements, all machines are provided with the most 
advanced safety equipment, such as fully-sealed filtering package protected by 
sliding doors and rotating wings; hydraulic stop valve just in the cylinder (as to 
avoid incidental opening in case of tube break).

جاليجاني فيلتري "Galigani Filtri"، إحدى الشركات الرائدة في ميدان أنظمة الترشيح، تُكِمل 61 عاًما من النشاط في عام 2019؛ حيث تعمل الشركة منذ 
عام 1958 بكفاءة ومهنية من أجل تقديم منتج ذو جودة عالية وخدمة دعم للمستخدمين، والقائمين بالتركيب، والمصممين. مع ما يزيد عن 3000 منشأة في 

القارات الخمس، تفتخر شركة جاليجاني فيلتري بأن لديها خبرة خاصة في قطاع فصل الصلب عن السائل.
تقع الشركة في منشأة حديثة في عمق أرياف سيينا "Siena"، وتستعين بأحدث أنظمة البحث، والدراسة، والتصميم وذلك بغرض حل مشكالت كل تطبيق من 

التطبيقات بأفضل السبل، فضاًل عن تقديم المساعدة الفورية لخدمات ما قبل البيع وما بعده بواسطة فنيها المؤهلين.
يوجد داخل الشركة مختبر إلجراء اختبارات الترشيح على عينات يقدمها العمالء لتحديد جميع المعلمات الالزمة لتحديد أنسب األبعاد للمرشح )الفلتر( األكثر 

مالءمة.
ويشمل إنتاج شركة جاليجاني فيلتري مكابس ترشيح ومجموعات من المضخات لتغذية مكابس الترشيح.

تتنوع المجموعة الواسعة من الموديالت ما بين ماكينات التصريف اليدوي، وصوًل إلى تلك األوتوماتيكية بالكامل التي تديرها أجهزة التحكم المنطقي القابل 
للبرمجة )PLC( الحديثة التي يمكن أن تُوَصل بأنظمة أخرى موجودة في العملية والتي تسمح بالمراقبة بأنظمة مساعدة عن بعد.

تُنِفذ مكابس الترشيح، التي تصنعها شركة جاليجاني فيلتري، عمليات الترشيح "الميكانيكية" التي تزيل الجزيئات الصلبة الموجودة في السوائل ذات الطبيعة 
المختلفة. وبهذا النوع من الترشيح، ل تحُدث للسائل أي تغيرات كيميائية.

يمكن تنفيذ مرشحات مالئمة لالحتفاظ بالجزيئات الصلبة ذات الطبيعة واألبعاد المختلفة؛ حيث يمكن تتم عملية الترشيح على شبكة ترشيح مصنوعة من مادة 
صناعية أو كرتون مرشح للجزيئات التي تبلغ أبعادها واحد على ألف مليمتر أو أقل.

مكبس الترشيح هو ماكينة من نوع متقطع مزودة بعدد معين من عناصر الترشيح التي تعمل بالتوازي. يتسم كل مكبس ترشيح بسطح مرشح وحجم يمكن أن 
يكونا أكبر أو أقل بناًء على األبعاد. بالمساواة في التطبيق، يمكن القول إنه كلما زاد سطح المرشح وحجم السائل الذي يمكن ترشيحه، زاد حجم وكمية المواد 

الصلبة التي يمكن حجبها داخله.
من أجل استيفاء متطلبات اعتماد المفوضية األوروبية على أفضل نحو، تُزَود جميع الماكينات بأحدث تجهيزات السالمة؛ حيث تُزود على سبيل المثال بحزمة 
الترشيح المغلقة بالكامل والمحمية بأبواب منزلقة أو أجنحة دوارة؛ صمام الحجب الهيدروليكي الُمَركَّب مباشرة على األسطوانة )لتفادي الفتحات العرضية 

نتيجة لكسر األنابيب المحتمل(.


