Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Vypúšťacia stanica
pre Oktabin a BigBag
bez obsluhy
šetrí miesto
nevyžaduje údržbu
min. prevádzkové náklady
Vyprázdňovanie bez ľudskej obsluhy, bezo zvyšku,
bez zdvíhania, prevracania alebo otáčania plnej nádoby
a s tým spojenými problémami.
Jednoducho so zdvíhacím vozidlom prísť k nádobe,
napnúť fóliu alebo vrece a odsávanie sa môže vykonať
bez dozoru a rizika prerušenia automaticky.
Nádoba sa pritom vyprázdni bezo zvyšku.

OKTOMAT ECO „jednoducho geniálne“
®

Zdvíhací kruh je vhodný pre oká BigBag a takisto vstupy fólií.
Je možné bez problémov prejsť z nižších na vyššie nádoby.
O
 KTOMAT® bez problémov zvláda bežné typy priemyselných
nádob, napr.

BigBag
všetky nádoby s okami

Oktabin
všetky nádoby so vstupnou fóliou

FIBC, mrežované boxy a pod.
Veľké nádoby so vstupnou fóliou

Pomocou automatiky zdvíhania vriec sa pružná stena nádoby
vytiahne smerom hore a dovnútra. Tým sa vrece zúži a sypký
materiál nachádzajúci sa na okraji prechádza do stredu miesta

Pomocou vibračnej odsávacej hla-

odsávania. Na konci vyprázdňovania sa nádoba nadvihne a tým sa

vy je možné odsávať všetky sypké

umožní vyprázdnenie bezo zvyšku.

materiály. Pre hranatý, práškový
a vláknitý sypký materiál a ťažké

Pomocou vibračnej nasávacej hlavy sa sypký

prípady sú k dispozícii zariadenia

materiál uvoľní a začne sa pohybovať.

OKTOMAT® konštrukčnej rady

Sacia hlava v materiále pláva a vibruje,

SOS, Clean a Powder s jedineč-

pričom uvoľňuje zhluky materiálu.

Nasávacia hlava XL-80

nými možnosťami.

Nasávacia hlava S-38 / 50
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Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

„jednoducho geniálne“

OKTOMAT

Zdvíhací kruh

®

Oktabin

alebo BigBag

Jednoducho otvoriť napínací kruh fólie

Napnúť fóliu

Zavesiť oko BigBag

Štandardná výbava
Prevedenie stĺpov z ocele, s práškovou povrchovou
vrstvou
Výškovo prestaviteľné ECO-L 9-nás.
		
ECO-H 4-nás.
Univerzálny zdvíhací kruh z ušľachtilej ocele
Ø 600 mm pre vstupy fólie a oká BigBag
Plynule nastaviteľná sila zdvíhania vreca do 1 500 N
(150 kg)
Nasávacia hlava typ S, dopravná rúra Ø 38 / 50 mm
z ušľachtilej ocele 1.4301
Valec zdvíhania
		

ECO-L		 800 mm
ECO-H		1 000 mm

ECO-L
ECO-H

Možnosti
Doba vyprázdnenia nastaviteľná riadiacim systémom
(nadštandardná výbava 1)
Automatické ďalšie zapnutie 2. OKTOMAT
(nadštandardná výbava 2)
Špeciálna nasávacia hlava
(nadštandardná výbava) XL-80
z ušľachtilej ocele 1.4301 dopravná rúra Ø 38/50/65/
80 mm
Prídavná hmotnosť (nadštandardná výbava 4) pre
nasávaciu hlavu S-38 / 50

1540

Vibrátor/y na stlačený vzduch (nadštandardná
výbava 5) pre nasávaciu hlavu
Kryt z PVC pre nádobu + zdvíhací kruh

Konštr.výška min.
ECO-L = 2 000 mm
ECO-H = 3 000 mm

2960 mm max.
3900 mm max.

800
1000
1250

1250

Zdvíhací valec v prípade nadštandardnej výbavy
predlžovacej sady ECO-L 1000mm / ECO-H 1250mm

18 Ø

Europ.patent-č. EP 07 65 829 B1
United States patent č. 6.036.408
Postup zdvíhania vreca:
Europ.patent-č. EP 08 19 628 B1
United States patent č. 5.944.455
Zdvíhací kruh/napínací pás: Nemec.patent-č. DE 19 852 259 C2

Min. konštr. výška
Výška nádoby + 1 250 mm

predbežne
namontované
v prepravnej debni

VYPRÁZDNIŤ DOPRAVIŤ YSUŠIŤ
HELIOS GmbH
Hechtseestraße 8
D-83022 Rosenheim Nemecko

500

Nasávacia hlava:

430

Všetky výrobky OKTOMAT®
HELIOS sú
medzinárodne
právne chránené patentom!

620

Pojazdný rám
640

Prvok podstavca

690
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ECO-L
ECO-H

max 3 500 mm

Predlžovacia sada
		

max 2 560 mm

300 mm prvok podstavca

ECO-L min 2 000 mm

Pojazdný rám

ECO-H min 3 000 mm

Špeciálny zdvíhací kruh Ø 300 / 400 / 800 mm

