IZ MTF PROGRAMA SEPARIRNIH NAPRAV:
LUKNJASTI IN „BODIČASTI“ BOBNI

MTF luknjasti bobni tipa 205B do 3012B in „bodičasti bobni“ tipa I 205B do I 3012B so
primerni za separiranje izdelkov, ki imajo enako višino, razlikujejo se po ostalih
dimenzijah. Tako padajo manjši deli skozi luknje, večji deli pa na izhodni strani. Bobni
so najbolj primerni v industriji za brizganje plastičnih mas in v ostali industriji masovne
proizvodnje.
Geometrija (okrogla, kvadratna, steblasta, itn.) in razdalja med luknjami je posebej
prirejena glede na vrsto separirne naloge. Tako so zagotovljeni optimalni separirni
rezultati, celo pri delih, ki so skoraj enaki. Več kot 30-letne izkušnje vam zagotavljajo
najboljše rezultate za vaše potrebe separiranja.
Cevke na zunanji strani kletke bobna („bodice“) preprečujejo, da bi se v luknjah zataknili
in poškodovali posamezni štrleči deli večjih oblik. „Bodičasti bobni“ so zato primerni
tudi pri zelo kompleksni geometriji izdelkov.
Prednosti
• Visoka prehodna zmogljivost in optimalni separirni rezultati
• Enostavna nastavitev višine in naklona za popolno prilagajanje
posameznim separirnim nalogam
• Stabilno dvojno podnožje z največjim možnim prostorom pod
bobnom za zbiralno posodo
• „Bodice“ preprečujejo, da bi se deli zatikali
• Robustna konstrukcija v zanesljivi MTF-kakovosti
• Enostavna zamenjava bobna in uporaba naprave
Tehnični podatki
• Kletka bobna v standardnih merah iz 1,5 mm legiranega jekla ali pocinkane pločevine
(možna tudi prevleka iz plastične mase); prav tako so možni tudi drugi materiali
(plastične mase, guma, itn.)
• Brezstopenjska nastavitev višine in naklona bobna
• Trofazni motor, ki ga ni potrebno vzdrževati (pogon po izbiri s konstanto ali
brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo bobna)
• Vrtljiva vstopna drča z blažilno poliamidno prevleko
• Dolžina separirnega dela med 500 in 1200 mm
• Prevozno podnožje s koleščki (od tega dva z zavoro)
• Okvir in delovna površina iz eloksiranega aluminija ali pocinkane pločevine
(opcija: legirano jeklo)
• Pokrov proti hrupu (opcija)

