Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Boşaltma istasyonu
Oktabin ve BigBag için
insansız
yer tasarrufu sağlar
bakım gerektirmez
minimum işletme giderleri
Dolu bidonu kaldırmadan, yatırmadan veya döndürmeden
ve bununla bağlantılı sorunlarla uğraşmaya gerek kalmadan
insansız boşaltma
Kaldırma arabasıyla bidonu taşıdıktan ve folyoyu/çuvalı
bağladıktan sonra, denetlemeye gerek kalmadan ve işlemin
durma tehlikesi oluşmadan emme işlemi otomatik olarak
gerçekleşebilir. Bidonlar hiç artık kalmayacak şekilde boşaltılır.

OKTOMAT ECO
®

Kaldırma halkası, BigBag ilmikleri ve folyo kılıfları için aynı oranda

"tek kelimeyle dahiyane"

uygundur. Düşük bidondan daha yüksek bir bidona kolayca geçiş
yapılabilir. OKTOMAT®,, geçerli sanayi tipi bidonlarla sorunsuz
şekilde başa çıkabilir;

BigBag
İlmikli tüm bidonlar

Oktabin
Folyo kılıflı tüm bidonlar

FIBC, örgülü kutular, vb
Folyo kılıflı büyük bidonlar

Çuval kaldırma otomatiği aracılığıyla esnek bidon duvarı yukarı ve
aşağı çekilir. Bu sayede, çuval daralır ve kenar bölgesinde bulunan
dökme mal ortadaki emme yerine akmak zorunda kalır. Boşaltma

Titreşimli emme kafası ile damlama

işleminin sonunda, bidon zeminden kaldırılır ve bu sayede hiç artık

özelliği olan tüm dökme mallar

kalmayacak şekilde bir boşaltma işlemi gerçekleşir.

emilebilir. Köşeli, toz şeklinde ve lifli
dökme mallar ve zor durumlar için

Titreşimli emme kafası ile dökme mal çözülür

benzersiz seçeneklere sahip SOS,

ve akıcı duruma getirilir. Emme kafası,

Clean ve Powder OKTOMAT® seri-

malzeme içinde yüzer ve titreşir

leri kullanıma sunulmuştur.

ve bu sırada topaklanmaları çözer.

Emme kafası XL-80

Emme kafası S-38 / 50
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Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

OKTOMAT Kaldırma halkası
®

Oktabin

"tek kelimeyle dahiyane"

veya BigBag

Folyo bağlama halkasını açın

Folyoyu bağlayın

BigBag ilmiklerini takın

Standart donanım
Çelik, toz kaplamalı direkli model
Yükseklik ayarlı
		

ECO-L
ECO-H

9'lu
4'lü

Folyo kılıfları ve BigBag ilmikleri için paslanmaz
çelikten Ø 600 mm üniversal kaldırma halkası
Çuval kaldırma kuvveti 1500 N'ye (150 kg) kadar
kademesiz olarak ayarlanabilir
Emme kafası Tip S, Sevk borusu - Ø 38 / 50 mm
paslanmaz çelik 1.4301
Kaldırma silindiri ECO-L
		
ECO-H

800 mm
1000 mm

ECO-L
ECO-H

Seçenekler
Ayarlanabilir artık boşaltma süresi kontrolü
(seçenek 1)
2. bir OKTOMAT'a otomatik geçiş (seçenek 2)
Özel emme kafası (seçenek 3) XL-80 paslanmaz
çelik 1.4301, Sevk borusu - Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
S-38 / 50 emme kafası için ek ağırlık (seçenek 4)
Emme kafası için pnömatik vibratör/vibratörler
(seçenek 5)
Bidon + kaldırma halkası için PVC örtme önlüğü

1540

Özel kaldırma halkası Ø 300 / 400 / 800 mm
Hareketli çerçeve

800
1000
1250

Hareketli çerçeve

Emme kafası:

Avrupa Patent No. EP 07 65 829 B1
ABD Patent No. 6.036.408
Avrupa Patent No. EP 08 19 628 B1
ABD Patent No. 5.944.455
Kaldırma halkası/germe kayışı: Alman Patent No. DE 19 852 259 C2
Çuval kaldırma yöntemi:

Asgari montaj yüksekliği
Bidon yüksekliği + 1.250 mm

Nakliye sandığında
ön montajlı
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HELIOS'un tüm
OKTOMAT® ürünleri
uluslararası patent yasalarıyla
korunmaktadır!
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18 Ø
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Kaide elemanı

690

Sürüm 5-2011

Tel: +49 (0) 8031/35418 - 0
Faks: +49 (0) 8031/35418 - 60
info@helios-systems.de - www.helios-systems.de

2011-05_DB_OKTOMAT-ECO-H_L_TR | Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

maks 3500 mm

Min. montaj yüksekliği
ECO-L = 2000 mm
ECO-H = 3000 mm

1250

ECO-L 1000 mm / ECO-H 1250 mm uzatma
seti seçeneğinde kaldırma silindiri

maks 2560 mm

ECO-L 2960 mm maks.
ECO-H 3900 mm maks.

ECO-L min 2000 mm

Uzatma seti
		

ECO-H min 3000 mm

300 mm kaide ünitesi

