®

Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Tømmestation
til Oktabin- og bigbag
fuldautomatisk
vedligeholdelsesfri
har bevist sin værdi
tusindvis af gange
Ubemandet komplet tømning uden løft, vipning eller omdrejning af den fyldte beholder og de dermed forbundne
problemer.
Kør ganske enkelt løftevognen hen til beholderen,
spænd folien/posen på, og start udsugningen automatisk
helt uden opsyn og risiko for afbrydelser.
Beholderne tømmes helt.
CLASSIC PLUS med option 1

®

Oktomat Classic PLUS "ganske enkelt genial"

Løfteringen er både egnet til bigbag-løkker og til folie-inlets.
Den kan meget nemt omstilles fra lave til høje beholdere.
OKTOMAT® klarer nemt de fleste industribeholdertyper såsom

Bigbag
alle beholdere med løkker

Oktabin
alle beholdere med folie-inlet

FIBC, gitterbokse etc.
Den fleksible beholdervæg trækkes op og indefter af poseløft-

store beholdere med folie-inlet

automatikken. På den måde snævres sækken ind, og styrtegodset ude i siden kan strømme hen til udsugningsstedet. Ved
slutningen af tømningen løftes beholderen væk fra gulvet og kan

Alt flydende materiale suges op
med

så tømmes helt.

vibrationsvakuumhovedet.

Selv kantet, pulverartigt og fiber-

Vibrations-vakuumhovedet løsner styrtegodset godt, så det

holdigt styrtegods kan suges op.

fluidiseres. Sugehovedet svømmer i materialet, løsner derved

Vi har udstyr til selv svære udsug-

klumperne og bringes til at oscillere via SOS-styringen (option 6).

ningstilfælde.
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Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Styringer

Standardversion
Portal-udførelse i stål, pulvercoatet (RAL 5002)
Universalløftering Ø 600 mm af rustfrit stål 1.4301til folie-inlets
og bigbag-sække
Sækløfteautomatik
Vibrationssugehoved type S,
transportrørsdiameter 38 eller 50 mm af rustfrit stål 1.4301
Enheden går i gang, når det pr. automatik registreres, at der foreligger
vakuum
Automatisk efterløb af sugehoved i kraft af modvægt
Tommelding via LED-lampe
Opbygningshøjde fra 2620 – 3670 mm
Efterfølgende opgradering med optionerne 1 – 10 også mulig
Velegnet til beholderhøjder på op til 2200 mm
Hurtig tilpasning til forskellige beholderhøjder

Option 1/2-styring

Minimal slitage og vedligeholdelse

Option 1/2/6/9/10-styring

®

"ganske enkelt genial"

Oktomat Classic PLUS

Optioner

tilbehør

Option 1	Resterende tømningstid kan indstilles
via styringen
Option 2	Autom. omstilling til
beholder nummer to

Option 5

Trykluftvibrator(er) til vakuumhoved

►	Skørt til løfteringen af gennemsigtigt PVC

Option 6

Oscillerende sugehoved

► Specialløfteringe Ø 260 / 400 / 800 mm

Option 7	Fluidisering med trykluftkanoner

Option 3	Specialsugehoveder S-80 eller XL-80
Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm af

Option 8	ATEX-udførelse zone 2/22
Option 9	Automatisk løft og sænkning af

rustfrit stål 1.4301
Option 4

løfteringen

Ekstra vægt til vakuumhoved S-38 / 50

►	øget sækløftekraft 2400 N (i stedet for 1500 N)
► Fjernbetjening med 5 m kabel
►	Vejning af resterende mængde med
Oktabagstyring
►	Sugehovedudførelse Clean af rustfrit stål 1.4408

Option 10 Tomsugningsfunktion

OKTOMAT Classic

1525 mm

®

1160 mm

1295 mm

Alle OKTOMAT®-produkter
fra HELIOS er
internationalt
beskyttet iht. ophavsretten!
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min. 2620 mm – maks. 3670 mm

Bruges i tusindtal over hele verden

