AirMaster/AirCrawler 1600:

„Качество, рентабилност и опазване на околната среда”
AirCrawler/AirMaster 1600 работни/ транспортни размери

ДАННИ
Всички минерали, отпадъци,
шлака и дървен материал се
п р еч и с т ват от н еж ел а н и те
частици по един и същи начин.
Същественият момент обаче е
равномерното им разпределение
върху широкия 1,600 мм лентов
транспортьор.

В зависимост от едрината на Невероятно е каква себестойност
з а х р а н в а н и я м а т е р и а л , на продукта може да бъде
разликата в теглото и нивото постигната с въздушното
н а в л а ж н о с т , л е н т о в и я т сепариране. Страничните
транспортьор се настройва на примеси и високите разходи
п р а в и л н а т а в и с о ч и н а и са забравени в миналото.
разстояние до барабана.
След това к оличеството на
въздух се регулира и като по
чудо, лекият и тежкият
материал се разделят. Наличието
на отвор за наблюдение позволява
материалите да се проверяват.

AirCrawler
работни:
дължина: 7.090 mm
ширина: 2.500 mm
височина: 4.984 mm
тегло:
основна машина:
опционален
транспортьор за
отпадъчен материал:
опционален
генератор:
AirMaster

работни:

дължина: 6.490 mm
ширина: 2.500 mm
височина: 4.984 mm
тегло:
основна машина:
опционален
транспортьор за
отпадъчен материал:
опционален
генератор:

транспортни:
7.090 mm
2.500 mm
2.511 mm

8.500 kg
1.200 kg
2.500 kg
транспортни:

6.490 mm
2.500 mm
2.511 mm
5.500 kg
1.200 kg
2.500 kg

ДАННИ:
Данни:
• ширина на питателя:
1.600 mm
• ширина на колектора:
800 mm

AirCrawler 1600: Recycling of C&D

„Трябваше да започна да използвам
въздушно сепариране много отдавна.
ИЗВОД То води до невероятно съкращаване
на разходите. Машините са много по
изгодни, непретенциозни и неуморими
в сравнение с човешкия ресурс.”

страничен изглед в работна позиция

• Максимална височина на
натрупване на материала
до 4.984 mm mm

AirMaster/AirCrawler опции:
• устройство за натрупване
на тежък материал
• разпределителна плоча
• подобрен вентилатор

• електрическо захранване:
53 kW
• вериги с радио • задвижване:
John Deere дизелов двигател дистанционно управление
тип 4045TF120 с 66 kVA
• разтоварващ транспортьор
дизелов генератор
за леки частици

ПРЕСЯВАНЕ

AirMaster/AirCrawler 1600:

Ние конструираме полуподвижни
и стационарни пресевни машини
със специфични характеристики.
Този уникален асортимент се
допълва от инсталации за
измиване и обезводнявяне
и пясъчни сита.

РАЗТРОШАВАНЕ
Атрактивна и не сложна
технология, която използва
проста линейна концепция.
Оборудване за челюстно
трошене, което се движи с
вериги и по улеи, се доставя
на клиентите в Германия и
всички Европейски държави.

ОТСЯВАНЕ

AirMaster 1600

Благодарение на мобилната въздушна сепарация с мобилната
машина AirMaster с контейнер и мобилната - верижна машина
AirCrawler се увеличава рентабилността, подобрява се
качеството, като това е съобразено с по-строгите закони.
Перфектни резултати от сепарацията
Патентованият барабанен въздушен сепаратор
Westeria с многобройните си настройки е без
конкуренция.
Ниски емисии
Наличието на кабина за леки материали с канал за
въздушна рециркулация намалява необходимостта
от въздух и съответно негативния ефект върху
околната среда.
Максимална мобилност
Постига се благодарение на машината с
мобилен контейнер AirMaster,с крака на контейнера
или мобилната верижна машина AirCrawler, която е
снабдена с транспортьор за натрупване на материала,
който е винаги на борда.
Усъвършенствана концепция за задвижване
AirMaster се задвижва външно или със собствен
дизелов генератор.
AirCrawler e винаги мобилна - без компромиси.
Максимална гъвкавост
Интегрираната хоризонтална транспортна
лента може да разтоварва както наляво,
така и на дясно, като това позволява на
материала да бъде натрупан, където е необходимо.

Нарастването на търсенето на
висококачествени продукти и
ограниченията свързани с
опазването на околната среда
налага чисто разделяне на
леките и тежките материали.
Полуподвижните, верижните и
стационарните машини с
различни размери напълно
отговарят на тези
предизвикателни изисквания.

СОРТИРАНЕ

Металите съдържащи желязо и
тези, които не съдържат
такова, изключително бързо
увеличиха стойността си, така
че сортирането почти винаги си
струва. Надлентовото магнитно
устройство,магнитният барабан и мобилното оборудване с контейнер за
сепариране на материали несъдържащи желязо, възвръщат инвестицията
в много кратък срок.
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