MATTHIESSEN TORBA BIÇKILARI

Makinenin anlatımı
Depo büyüklüğü :
Çalışma genişliği :
Rotor tipi :
Bıçkı çarkı dişi :
Hacim ağırlığı :
Doldurma gücü :

21 m3 – 40 m3
2000 mm
SR IV
K IV
40 – 400 kg/m3
10 – 45 ton/h

Doldurma ürünleri :

Açma oranı :

- Ev çöpü
- Sanayi çöpü
- Sarı torbalar
- Preslenmiş koteyner malı
- Kağıt/karton
> % 96

SR IV K IV 2000

Doldurma gücü

Azami doldurma gücünde optimal bir son kaliteye ulaşabilmek için her hazırlamaya başlamadan önce değişik koşulların
sağlanması gerekmektedir. Kendisini kanıtlamış Matthiessen torba bıçkılarının daha da geliştirilmesi, 45 ton/h’a kadar
doldurma gücü sağlamaktadır. Yaylı amotisör sistemli segmanı ile yeni geliştirilmiş bıçkı çark dişi, mükemmel yırtma ve
boşaltma oranında en üstün doldurma oranlarını sağlamaktadır.

SR IV K IV 2000
SR III K IV 1500
SR 2000
III K III 1250
SR IV K IV

SR III K IV 1500

SR III K IV 1250

SR III K III 1250

Hacim ağırlığı

SR III K III 1250
İçeri ve dışarı sürülebilir dişler ile donatılmış patentli rotor, bir kaplanın pençeleri
gibi çalışmaktadır. Kavrarken, yırtarken ve gererken bunlar dışarıya sürülür ve bu
şekilde torbaları sağlam bir kavrayarak bıçkı çark dişlerinden çeker.
Daha sonra tekrar içeri sürülür ve torbaları ve tek tek değerli maddeleri tekrar
bırakır.
Serbest duran değerli maddeler şimdi takip eden proseslerde mükemmel bir
şekilde ayrılabilir.

SR IV KIV 2000

Yaylı amortisör sistemi ile yeni geliştirilmiş bıçak birimleri,
sert ve kaba malzemelerden sapar/kaçarlar ve saniyeden
daha kısa süre içinde daha önceki pozisyonlarına geri dönerler. Bu sayede daha önceki modele kıyasla % 20’den daha
fazla randıman artışı sağlanmaktadır.

Ev çöpü
Rotorun devir sayısı sürekli kontrol edilmektedir. Bir blokaj
durumunda, örn. daha büyük engelleyici malzemeler, rotor
ve sevk bandı otomatik olarak durur.
Bu koruma fonksiyonu sayesinde rotorda hasarların oluşması
önlenmektedir. Rotorun ters döndürme fonksiyonu blokajı
çözmektedir ve torba bıçkısı çalışmaya devam etmektedir.

Sanayi çöpü

Kağıt ve kartonlar

Sarı torbalar

Bıçkı çark dişi Tip K IV

Zincir kemer taşıyıcılı
depo 35 m3

Tip SR III K IV 1250
Doldurma gücü :

13 to/h

Elektrik bağlantısı :

18 KW

Doldurma malzemesi :

Sarı torbalar

Açma oranı :

> % 96

Hazır olma oranı :

> % 98

Matthiessen Lagertechnik GmbH’nin diğer ürünleri:
•
•
•
•
•
•

100 m3’e kadar dozajlama depoları
Sürme taban taşıyıcıları
Zincir kemerli taşıyıcılar
Balya çözücüleri
Raf kumanda aletleri
Uzun parça depolamasında komple çözümler
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