
PRESĂ - BOXĂ - DEŞEU

Sistem: cilindru de presare prin
     rostogolire          

         

Cu sistem de autocurătire!



UNIC IMPORTATOR ÎN ROMÂNIA

Siguranţa tehnică şi de funcţionare corespund
legilor de protecţie în vigoare.

PRESA - BOXĂ - DEŞEU

Producţie în serie de livrare:

- cârlige de ridicare simple.
- cârligul din faţă este pliant.
- 2 role rulante în spate.
- cu o vană de intercepţie a uleiului.
- uşa de descărcare cu un sistem robust de
  zăvoare în trei puncte.
- nu este nevoie de nici un fel de curăţare sub 
  şi în spatele cilindrului de presare.
- 100 % putere de presare pe toată lungimea.

- Înzestrare suplimentară de exemplu: în amîndouă părţi cîrlige de ridicare, capac peste gura de
  umplere, avertizare cînd umplerea este de 3/4 sau 100% plină, cu sistem acoperiş - pendulă etc. 

Tip APB 607

Date tehnice

Continutul recipientului

Miscarea înainte / înapoi

Înăltimea gurii de alimentare
pe o parte / pe 2 părti

Forta de presare

SN 18

35 / 36 sec.

1505 / 1565 mm

273 kN

Presarea  în gura de umpl.

SN 14 

13,8 mc

35 / 36 sec.

1505 / 1565 mm

232 kN

22,3 N/cm

SN 20

35 / 36 sec.

1505 / 1565 mm

300 kN

Presiunea de lucru max. 220 bar170 bar 220 bar

Greutatea proprie 4.330 kg4.020 kg 4.480 kg

Lungimea pe o parte / 
pe două părti de alimentare

6.270 / 6.500 mm5.520 / 5.750 mm 7.020 / 7.250 mm

Lătime x Înăltime 2.500 x 2.560 mm2.500 x 2.560 mm 2.500 x 2.560 mm

Date electrice 5,5 kW / 380 - 415 V / 50 Hz, rotatie dreapta 24A, stecar normat CEE32A

26,3 N/cm 26,3 N/cm

Gura de umplere 1.700 x 1.800 mm1.700 x 1.800 mm 1.700 x 1.800 mm

Cilindrul în poziţia de alimentare înapoi. Cilindrul în presare înainte. În amîndouă 
poziţi este posibilă o alimentare continuă 
a presei.
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