Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Leegstation
voor Oktabin en BigBag
manloos
plaatsbesparend
onderhoudsvrij
min. bedrijfskosten
Manloze volledige lediging zonder opheffen, kiepen of
omdraaien van het volle reservoir en de daarmee
verbonden problemen.
Gewoon met een hefwagen het reservoir aanrijden, folie/zak
inspannen en de afzuiging kan zonder toezicht en
gevaar voor onderbreking automatisch gebeuren.
De reservoirs worden daarbij compleer geledigd.

OKTOMAT ECO
®

„gewoonweg geniaal“

De hefring is evenzeer geschikt voor BigBag lussen als voor
folie-inlets. Hij kan zonder problemen van lagere naar hogere 
reservoirs omgesteld worden. Der OKTOMAT® is zonder
problemen geschikt voor de courante industriële reservoirtypes,
zoals

BigBag
alle reservoirs met lussen

Oktabin
alle reservoirs met folie-inlaat

FIBC, roosterboxen, etc.
Grote reservoirs met folie-inlaat

Via de automatisch zakhefinrichting wordt de flexibele reservoirwand
naar boven en naar binnen gezogen. Daardoor wordt de zak nauwer
en moet het stortgoed dat zich aan de rand bevindt naar de afzuig-

Met de vibratiezuigkop kunnen

plaats in het midden stromen. Op het einde van de lediging wordt het

alle strooibare stortgoederen af-

reservoir van de vloer opgeheven en daardoor wordt een complete

gezogen worden. Voor scherpe,

lediging mogelijk gemaakt.

poedervormige

en

vezelachtige

stortgoederen en moeilijke gevalDoor middel van de vibratie-zuigkop wordt

len staan de OKTOMAT® model-

het stortgoed losgemaakt en naar de

len SOS, Clean en Powder met

nastroominrichting gevoerd. De zuigkop

unieke opties ter beschikking.

vlot en trilt in het materiaal en lost daarbij
ophopingen op.
Zuigkop XL-80

Zuigkop S-38 / 50
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Hefring

Oktabin

of BigBag

Foliespanring eenvoudig openen

Folie inspannen

BigBag lussen inhangen

Standaard uitrusting
Zuil-uitvoering uit staal, poedergecoat
In de hoogte verstelbaar ECO-L 9-voudig
		
ECO-H 4-voudig
Universele hefring uit roestvrij staal Ø 600 mm
voor folie-inlaat en BigBag-lussen
Zakhefkracht traploos instelbaar
tot 1500 N (150kg)
Zuigkop type S, transportbuis- Ø 38 / 50 mm
uit roestvrij staal 1.4301
Hefcilinder
		

ECO-L		 800 mm
ECO-H		1000 mm

ECO-L
ECO-H

Opties
Sturing instelbare resterende leegtijd (optie 1)
Automatische doorschakeling naar een
2de OKTOMAT (optie 2)
Speciale zuigkop (optie 3)
XL-80 uit roestvrij staal 1.4301
transportbuis- Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
Extra gewicht (optie 4) voor zuigkop S-38 / 50
Persluchtvibrator(s) (optie 5) voor zuigkop
Afdekplaat uit PVC voor reservoir + hefring

1540

Speciale hefring Ø 300 / 400 / 800 mm
Verplaatsbaar onderstel

Verplaatsbaar onderstel

Zuigkop:
Zakhefprocedé:
Hefring/spanriem:

Europ.patent-nr. EP 07 65 829 B1
United States Patent No. 6.036.408
Europ.patent-nr. EP 08 19 628 B1
United States Patent No. 5.944.455
Duits.patent-nr. DE 19 852 259 C2

Minimum opbouwhoogte
Reservoirhoogte +
1250 mm

voorgemonteerd
in transportkist
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Alle OKTOMAT®-producten
van HELIOS zijn
internationaal
octrooirechtelijk beschermd!
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640

18 Ø

430

Sokkelelement

800
1000
1250

1250

Opbouwhoogte min.
ECO-L = 2000 mm
ECO-H = 3000 mm
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Hefcilinder bij optie verlengingset
ECO-L 1000 mm / ECO-H 1250 mm

max 3500 mm

2960 mm max.
3900 mm max.

max 2560 mm

ECO-L
ECO-H

ECO-L min 2000 mm

Verlengingsset
		

ECO-H min 3000 mm

300 mm sokkelelement

