+
Film Vac System Odciągu folii

Excellence in waste extraction & separation
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Film Vac System odciągu folii

System próżniowy do odciągu folii oferuje najlepsze elastyczne rozwiązanie do zbierania i przenoszenia materiału podczas
ręcznego sortowania .
System składa się z serii specjalnie zaprojektowanych wyciągów , które są zazwyczaj montowane w suficie kabiny sortującej,
powyżej taśm odpadów.
Unikalna konstrukcja wyciągu "Jetcone" zapewnia minimalny hałas operacyjny i minimalną ilość powietrza pobieranego z
kabiny sortującej, wykorzystując system zamkniętej pętli.
Powietrze używane do transportu materiału jest zawracane do obiegu za pomocą systemu powrotnego powietrza, aby
znacznie zmniejszyć pobór powietrza z kabiny.
Seria okapów zbiorczych może być połączona ze sobą za pomocą szeregu kanałów, co oznacza, że cały materiał jest
transportowany do pojedynczego punktu zbiorczego , eliminując potrzebę zasobników do magazynowania materiałów .
Materiał jest zazwyczaj podawany bezpośrednio do prasy do belownicy , aby zmniejszyć objętość materiału, minimalizując
koszty robocizny i transportu.
System może być wyposażony we filtr samoczyszczący.
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Systemy przeznaczony do folii, toreb plastikowych i opakowań lub całych butelek plastikowych
Liczne punkty zbiórki transportują materiał do prasy lub zasobnika
Eliminuje potrzebę licznych bunkrów na magazynowanie
Ergonomicznie ustawiony dla wygody operatora i łatwego dostępu
Wysoka przepustowość materiału
Pomaga poprawić ogólną jakość innych surowców wtórnych poprzez usuwanie zanieczyszczeń z
tworzyw sztucznych
Cicha praca w zamkniętej pętli
Podczas pracy w połączeniu z prasą / kompaktorem ślimakowym można znacznie zmniejszyć
objętość materiału, przestrzeń do przechowywania i koszty transportu
Dostępne również bez systemu odprowadzania powietrza

1 Przenośnik z odpadami
2 Stanowisko
3 Okap Filmvac
4 Przewody rurowe
5 Separator materiału

Czyste
powietrze

6 Kompaktor ślimakowy
7 Wentylator
8 Filtr w opcji
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Zanieczyszczone powietrze
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Kompactor ślimakowy do folii
Jest to cenne uzupełnienie dowolnego systemu próżniowego do
folii. Ta prosta konstrukcja umożliwia skompresowanie zebranego
materiału w rozszerzającą się plastikową torebkę w celu
wytworzenia beli typu "kiełbasa".
Pojedynczy ślimak, rura odprowadzająca i pierścień ustalający
zapewniają proste, a zarazem wysoce niezawodne i opłacalne
rozwiązanie, które pozwala zredukować nieporęczne materiały do
łatwych w obsłudze objętości.

Zalety
•

Niskie zużycie części , niskie koszty konserwacji i
niezawodność

•
•

Długość zmienna w zależności od potrzeby
Łatwy system wiązania drutem
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