®

Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Vyprázdňovacia stanica

pre oktabíny a big-bagy
plnoautomatická
bezúdržbová
tisíckrát osvedčená
Vyprázdňovanie bezo zvyškov bez obsluhy a bez zdvíhania,
preklápania alebo otáčania plnej nádoby a s tým spojených
problémov.
Jednoducho prejdite so zdvíhacím vozíkom k nádobe, upnite
fóliu/vrece a odsávanie sa môže uskutočniť automaticky bez
dozoru a nebezpečenstva prerušenia.
Nádoba sa pritom vyprázdni bezo zvyšku.
CLASSIC PLUS s voliteľnou výbavou 1

®

OKTOMAT CLASSIC PLUS „jednoducho geniálne“

Zdvíhací prstenec je rovnako vhodný pre slučky big-bagov aj fólie. Môže sa nekomplikovane prestaviť z nízkej na vyššiu nádobu.
OKTOMAT® zvládne bez problémov bežné typy priemyselných
nádob, ako

Big-bag
všetky nádoby so slučkami

Oktabín
všetky nádoby s fóliou

FIBC, mriežkové boxy atď.

Cez automatiku zdvíhania vriec sa flexibilná stena nádoby ťahá

Veľká nádoba s fóliou

smerom hore a dovnútra. Tým sa vrece zúži a sypký materiál
nachádzajúci sa v okrajovej oblasti môže tiecť k miestu odsávania. Na konci vyprázdnenia sa nádoba zdvihne z podlahy a tým
sa umožní vyprázdnenie bezo zvyškov.

Pomocou vibračnej sacej hlavy sa
môžu odsávať všetky sypké materiály. To platí aj pre hranaté, práš-

Pomocou vibračnej sacej hlavy sa sypký materiál uvoľní a začne

kovité a vláknité sypké materiály.

tiecť. Sacia hlava pláva v materiáli, uvoľní pritom zhluky

Pre ťažšie prípady sú vám k dispo-

a začne oscilovať prostredníctvom riadenia

zícii jedinečné možnosti voliteľnej

SOS (voliteľná výbava 6).

výbavy.
Všetky výrobky OKTOMAT®
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Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Štandardné vybavenie

Riadenia

Portálové vyhotovenie z ocele, práškový nástrek (RAL 5002)
Univerzálny zdvíhací prstenec Ø 600 mm z ušľachtilej ocele 1.4301
pre fólie a tašky BigBag
Automatické zdvíhanie vriec
Vibračná sacia hlava typ S, priemer dopravnej rúry 38 alebo 50 mm
z ušľachtilej ocele 1.4301
Zapnutie sa uskutoční prostredníctvom automatického rozpoznania existujúcej vákuovej dopravy
Automatický dobeh sacej hlavy cez protizávažie
Hlásenie prázdneho stavu cez LED svietidlo
Montážna výška 2620 – 3670 mm
Výbava s voliteľnými výbavami 1 – 10 možná aj dodatočne
Vhodná pre výšky nádob do 2200 mm
Rýchle prispôsobenie na rozličné výšky nádob
Voliteľná výbava 1/2-riadenie

Malé opotrebovanie a nízka náročnosť na údržbu

Voliteľná výbava 1/2/6/9/10-riadenie

®

OKTOMAT CLASSIC PLUS

Voliteľné výbavy

„jednoducho geniálne“

príslušenstvo
Voliteľná výbava 6

Voliteľná výbava 1	Riadenie s nastaviteľnou
dobou vyprázdnenia
Voliteľná výbava 2	Autom. ďalšie zapojenie na
druhú nádobu
Voliteľná výbava 3	Špeciálne sacie hlavy S-80
alebo XL-80

Voliteľná výbava 7	Fluidizácia s pneumatický-

►	Špeciálne zdvíhacie prstence Ø 260 / 400 / 800
mm

mi delami
Voliteľná výbava 8	Vyhotovenie ATEX zóna

►	Zvýšená sila na zdvíhanie vriec 2400 N (namiesto
1500 N)

2/22
Voliteľná výbava 9	Automatické zdvíhanie

Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm z

► Diaľkové ovládanie s 5 m káblom

a spúšťanie zdvíhacieho

ušľachtilej ocele 1.4301
Voliteľná výbava 4	Prídavné závažie pre saciu
hlavu S-38 / 50

►	Krycia zástera
z transparentného PVC pre zdvíhací prstenec

Oscilujúca sacia hlava

►	Váženie zvyškových množstiev s riadením Oktabag

prstenca
Voliteľná výbava 10	Funkcia vysatia do

►	Vyhotovenie sacej hlavy Clean z ušľachtilej ocele
1.4408

prázdna

Voliteľná výbava 5	Pneumatický(é) vibrátor(y)
pre saciu hlavu

OKTOMAT Classic
®

1525 mm

1160 mm

1295 mm

predmontovaná v prepravnej debne
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min. 2620 mm – max. 3670 mm

Tisícnásobné použitie na celom svete

