Flexibilný špirálový dopravník

SSC
Princíp kódovania

Dĺžka dopravného
potrubia (m)
Priemer výstupu doprav.
potrubia (mm)
Poznámky*:
CE = CE Certi kát

Shini Flexible Screw Feeder
(Flexibilný špirálový dopravník)

Materiálový výstup

Funkcie
Rovnomerné premiešanie rôznych materiálov. Efektívne zabraňovanie vrstveniu materiálu
počas dopravného procesu.
Motorom poháňaná špirála zabezpečuje nízku hlučnosť.
Uzavretá dopravná cesta bez kontaminácie, plne automatický dizajn.
Flexibilný dopravník prináša maximálne pohodlie inštalácie a najlepšiu kompatibilitu s ostatnými
dopravnými zariadeniami.
Flexibilný dizajn pre ľahkú inštaláciu a údržbu, reverzný chod sa používa na čistenie dopravného potrubia.
Ochrana proti prepólovaniu fáz motora.
Štandardná dĺžka dopravnej trubice je 5m, dopravná výška a vzdialenosť môžu byť upravené podľa
požiadaviek zákazníka.
Príslušenstvo
Využívajú sa v kombinácii so Shini mlynmi, zmiešavačmi a zásobníkmi.
Je vhodný pre aplikáciu s materiálovým zásobníkom s lešteným nerezovým povrchom.

Aplikácia
Novo vyvinutý dopravník Shini využíva motorom poháňanú špirálu na dopravu granulátu a práškov
pri nízkej hlučnosti a jednoduchej inštalácii. Tri modely SSC - 40/50/60 zabezpečia horizontálnu
prepravnú kapacitu až do 1 900 kg/hod. Okrem plastikárskeho priemyslu sú možné aplikácie v
potravinárskom, chemickom, farmaceutickom priemysle.

SSC
Materiálové zásobníky

Inštalácia
Päť modelov SSC série je prispôsobených
k všetkým veľkostiam zásobníkov.
Materiálový zásobník má pohyblivý stojan
pre ľahké čistenie a inštaláciu. Štvorcový
pôdorys zaručuje efektívne využitie priestoru.
Maximálna kapacita 500 kg a výstupný otvor
210 x 110 mm Sú vhodné na skladovanie
granúl, prachu, drte aj zmesí.
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Poznámky:
1) Dopravníky SSC by mali pracovať s špeciálne vyhotovenými zásobníkmi.
2) Zvýšenie výkonu motora je nutné pri prepravných dĺžkach nad 8m.
3) Granulometria prepravovaného materiálu: SSC 40/50 4mm a menej, SSC 65 6mm
a menej, max dĺžka 15mm.
4) Príkon 3 x 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60 Hz.

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.
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