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Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

tyhjennysasema
Oktabinille ja BigBagille
täysin automaattinen
ei tarvitse huoltaa
osoittanut luotettavuutensa
tuhansia kertoja
Miehittämätön jäämättömäksi tyhjennys säiliötä nostamatta,
kallistamatta tai kääntämättä ja ilman siihen
liittyviä ongelmia.
Tuo säiliö koneeseen trukilla, kiinnitä pussi tai säkki ja anna
imupään tyhjentää kuorma automaattisesti ja ilman katkoksia.
Toimintaa ei tarvitse valvoa.
Säiliöiden tyhjennys on nopeaa ja vaivatonta.
CLASSIC PLUS vaihtoehdolla 1

®

OKTOMAT CLASSIC PLUS ”hieno keksintö”

Nostorengas sopii sekä BigBag-suursäkkien hihnoille että pussinsuille. Se on helppo säätää sopivaksi erikorkuisille säiliöille.
OKTOMAT® purkaa kuormat yleisimmistä teollisuudessa käytetyistä säiliöstä, kuten

BigBag-suursäkeistä
kaikista hihnoilla varustetuista säkeistä

Oktabin-säiliöistä
kaikista muovilla vuoratuista pakkauksista

FIBC-suursäkeistä, lavoilta jne.
Säkkien nostoautomatiikka nostaa säiliön sisällä olevan jous-

muovilla vuoratuista suursäkeistä

tavan muovivuorauksen ylös- ja sisäänpäin. Säkki kapenee, ja
reunoilla oleva kaatotavara pystyy valumaan kohti keskellä oleVärisevä imupää imee kaikkia va-

vaa imukohtaa. Kun kuorma on tyhjennetty, kone nostaa säiliön

luvia materiaaleja. Kone pystyy

lattiasta ja mahdollistetaan jäämättömäksi tyhjennys.

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

jauhemaisia ja kuitumaisia tuottei-

valuu helpommin alas. SOS-ohjaus (lisävaruste 6) saa materiaa-

ta. Valikoimastamme löytyy myös

lissa uivan imupään värisyttämään kuormaa,

yksilöllisiä lisävarusteita erikoisso-

mikä rikkoo paakkuuntumat.

velluksiin.
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Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Ohjaustoiminnot

Perusmalli
Portaalimalli. jauhemaalattua terästä (RAL 5002)
Yleisnostorengas Ø 600 mm valmistettu ruostumattomasta teräksestä
1.4301 kalvon tuloaukoille ja BigBag-säkeille
Säkkien nostoautomatiikka
Värisevä imupää tyyppi S, syöttöputken halkaisija 38 tai 50 mm
ruostumatonta terästä 1.4301
Päällekytkentä tapahtuu asennetun tyhjiösyötön aujtomaattisen tunnistuksen kautta
Imupään automaattinen jälkikäynti vastapainon kautta
Tyhjäilmoitus LED-valon kautta
Asennuskorkeus 2620 – 3670 mm
Lisävarusteiden 1 – 10 asennus mahdollista myös jälkikäteen
Soveltuu säilöille, joiden korkeus enintään 2200 mm
Pikasovitus eri säiliökorkeuksille

Lisävaruste1/2-ohjaus

Kulumaton ja huoltovapaa

Lisävaruste 1/2/6/9/10-ohjaus
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OKTOMAT CLASSIC PLUS

Lisävarusteet

Nimikkeet
Lisävaruste 6

Lisävaruste 1	Jäämien tyhjennyksen asetettavan ajan ohjaus
Lisävaruste 2	Autom. kytkentä toiseen säiliöön
Lisävaruste 3	Erikoisimupäät S-80 taiXL-80
Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm

Lisäpaino imupäälle S-38 / 50

Oskilloiva imupää

► Läpinäkyvä PVC-peiteliina säiliölle

Lisävaruste 7	Fluidisointi paineilmatykeillä

► Erikoisnostorenkaat Ø 260 / 400 / 800 mm

Lisävaruste 8	ATEX-malli vyöhyke 2/22

► Lisätty säkinnostovoima 2400 N ( 1500 N:n asemasta)

Lisävaruste 9	Nostorenkaan automaattinen
nosto ja lasku

ruostumatonta terästä 1.4301
Lisävaruste 4

”hieno keksintö”

Lisävaruste 10 Tyhjäksi-imutoiminto

► Kaukosäädin, kaapeli 5 m
► Jäljellä olevan irtotavara-aineksen punnitus
Oktabag-ohjauksella
► Imupäämalli Clean ruostumatonta terästä 1.4408

Lisävaruste 5	Paineilmatärytin/täryttimet
imupäälle

1525 mm

OKTOMAT Classic
®

1160 mm

1295 mm

asennettu valmiiksi
kuljetuslaatikkoon
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min. 2620 mm – maks-. 3670 mm

Käytössä tuhansissa eri kohteissa ympäri maailmaa

