MAXI 1400x600mm

JUMBO 1800x800mm

KBM oferece dois pré-trituradores separados com ou sem
separador de peças pesadas.
O propósito de nossos pre-trituradores é esmagar EPS ou EPP
pedaços para um tamanho de cerca 25-75 mm (1-3 pol.). Depois
de esmagar isto pode ser reciclado em uma planta de reciclagem
de KBM (Veja nossos folhetos especiais de MINI, MAXI e
sistemas de reciclagem JUMBO).
Todos os pre-trituradores são concebidos com dois eixos de
braços disjuntor girando lentamente em direções opostas. O pretriturador MAXI aceita todos os tipos de materiais em forma ou
bloco, e é suficiente para a maioria dos moldadores em forma e
bloco.
O JUMBO é projetado para pre-triturar quantidades muito grandes
de pedacos e/ou partes muito grandes em forma ou bloco.

Dados técnicos:
MAXI Pré-triturador
Especificações para
todos os pretrituradores são dadas 1400x600 mm
pela execução EPS
(56x24”)

JUMBO Pré-triturador
1800x800 mm
(72x32”)

Abertura de funil
Comprimento (mm/pul.)

1400/56

1800/72

Largura (mm/inch)

600/24

800/32

Medições
Comprimento ¹

1,9 m
6’3”

2,4 m
7’11”

Largura ¹

0,8 m
2’8”

1,1 m
3’7”

7

1,8 m
5’11”

Todos os funis são insonorizados.
El material pode ser carregado de ambos pré-trituradores por um
soprador a um sistema de reciclagem de KBM ou em um silo de
armazenamento.
Os pré-trituradores são projetados para separar e colectar as
partes de metal, as pedras e outras peças muitos pesadas na
parte inferior, que podem ser introducidas no funil. Estas peças
são coletadas na parte inferior da máquina e por uma abertura
fácil de entrar tais items podem ser removidos.
Para colecionar partes de madeira, plastico e outras partes antes
de que eles localizam o soprador, sugerimos o nosso separador
de partículas pesadas, que é colocado entre o pré-triturador e
soprador para materiais pretriturados.
Pré-trituradores pequenos com saco-dispensador incorporado e
compactadores mecânicos também estão disponíveis - por favor
veja folhetos de: STYROPACTOR.

Altura

¹

Carga elétrica
Pré-triturador (KW)

4,0

11,2 ²

Soprador (KWs)

2,2

5,5

Capacidade por hora (de EPS)
Capacidade de material
pré-triturado m³/hora
(ft³/hora)

25-30
(880 - 1060

60-100
(2100 - 3500)

¹ Medições com soprador

SUJEITO A ALTERAÇÕES

² Incl. Parafuso de transporte incorporado sob o pré-triturador.

MAXI 1400x600 mm

JUMBO 1800x800 mm

LINHA DE RECICLAGEM JUMBO

Pré-triturador
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partes pesadas

Granulador
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de poeira

STYROMETER
estação de mistura

