Oktomat SOS
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Tyhjennysasema
Oktabinille ja BigBagille
miehittämätön
tilaasäästävä
huoltovapaa
pienet käyttökulut

Miehittämätön tyhjennys ilman jäännösmateriaalia astiaa
nostamatta, kallistamatta tai kääntämättä. Siirrä oktabiini tai
bigbag Oktomat Eco aseman luo, kiinnitä säkki - tyhjennys
tapahtuu automaattisesti henkilöstön valvomatta ja
keskeytymättä. Ei materiaalijäännöstä.

OKTOMAT SOS

”hieno keksintö”

®

Nostorengas

soveltuu

samassa

määrin

BigBag-silmukoille

ja 
sisäsäkki tuloaukoille. Se voidaan siirtää ongelmattomasti
matalammalta astialta korkeammalle. OKTOMAT® hallitsee ongelmattomasti käytössä olevat teollisuusastiatyypit, kuten

BigBagin
kaikki astiat, joissa on silmukoita

Oktabinin
kaikki astiat, joissa on sisäsäkki
Säkkinostoautomatiikka

kiristää

säkkiä

ylös-

ja

FIBC:n, ritilälaatikot jne.

sisäänpäin.

Suurastia, jossa on sisäsäkki

Reunoilla oleva materiaali valuu keskellä olevaa imupäätä kohti s äkin
kaartuessa ylhäältä keskiötä kohti. Tyhjennyksen loppuvaiheessa
säkki nostetaan ilmaan mahdollistaen viimeistenkin granulaattien

Värisevä imupää imee kaikkia valuvia materiaaleja. Kone pystyy

imemisen.

käsittelemään myös kulmikkaita,
Värisevä imupää tekee kaatotavarasta irtonaisempaa, jolloin se

jauhemaisia ja kuitumaisia tuottei-

valuu helpommin alas. SOS-ohjaus saa imupään

ta. Valikoimastamme löytyy myös

värisyttämään kuormaa,

yksilöllisiä lisävarusteita erikoisso-

mikä rikkoo paakkuuntumat.

velluksiin.

SOS = Suctionhead-Oscillating-System
(imupään värinään perustuva järjestelmä)

Kaikki OKTOMAT®-tuotteet
HELIOS-yhtiöltä ovat
kansainvälisesti
patenttioikeudellisesti suojattuja!
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Oktomat SOS
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Ohjaustoiminnot

Perusmalli
Pylväsmalli, jauhemaalattua terästä
7 korkeusasetusta
Yleisnostolaite erikoisterästä
muovivuorauksille ja BigBag-säkeille
S-tyypin imupää, syöttöputken halkaisija 38 / 50 mm
erikoisterästä 1.4301
Värähtelevä imupää ja SOS-ohjaus
LED-valo ilmoittaa pakkauksen tyhjennyttyä ja kuormattomasta tilasta;
lopputyhjennyksen ja imupään nostoaikavälin näyttö
Pienet käyttökustannukset
Suuret säästöt henkilöstökuluissa

Oktabag

SOS

Käytettävissä on kaksi kattavaa ohjaustoimintoa. Vakiovarusteena on SOS-ohjaus (imupään värinään perustuva järjestelmä).
Vaativiin sovelluksiin ja jäännöserien punnitukseen tarvitaan Oktabag-ohjaus.
Sokkeli

Nostolaite

Lisävarusteet
Autom. kytkentä toiseen OKTOMAT-laitteeseen (lisävaruste 2)
Erikoisimupäät S-80 tai XL-80 (lisävaruste 3),
putken halkaisija 38/50/65/80 mm, erikoisterästä 1.4301

ATEX-luokitus 2/22
(lisävaruste 8)

Säkin ja nostorenkaan
PVC-suoja

Värähtelevä nostorengas (lisävaruste 9)

Kauko-ohjain, 5 m johto

Imupään S-38/50 lisäpaino (lisävaruste 4)

Tyhjennysimu (lisävaruste 10)

Erikoisnostorengas 260/400/800 mm

Imupään paineilmavärähtelijät (lisävaruste 5)

Jäännöserän punnitus
Oktabag-ohjauksella

Nostolaite

Materiaalivirtauksen parantaminen paineilmatykeillä
(lisävaruste 7)

300 mm sokkeli

OKTOMAT SOS INOX
®

Erikoisterästä - vaativiin sovelluksiin
PHARMA
FOOD
ATEX

asennettu valmiiksi
kuljetuslaatikkoon

Sovelluksiin, joissa pinnoitettua
terästä ei voi käyttää: OKTOMAT®
SOS, kokonaan erikoisterästä 1.4301.
1 250

Erikoisteräksestä valmistetun imupään
luokitus on joko 1.4301 tai 1.4571,
joustava syöttöletku joko polyuretaania

1 900

tai elintarvikemuovia.
Asennuskorkeus vähint.
Pakkauksen korkeus + 1
250 mm
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Lisävarusteena ATEX-luokitus 2 tai 22.

800

600
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Asennuskorkeus vähint.
vähint. 2 600 enint. 3 650

