Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Ürítőállomás
Oktabin és BigBag számára
kezelő nélküli
helytakarékos
karbantartásmentes
minimális üzemköltségek
A teljes göngyöleg kezelő nélküli maradéktalan ürítése
emelés, billentés vagy forgatás, valamint az ezekhez
kapcsolódó gondok nélkül.
A göngyöleget a villás targoncával egyszerűen be kell vinni,
fóliát/zsákot be kell fogatni és az elszívás felügyelet nélkül és
a megszakítás veszélye nélkül automatikusan megtörténhet.
A göngyöleget maradéktalanul kiüríti.

OKTOMAT ECO „egyszerűen zseniális”
®

Az emelőgyűrű a BigBag fülek és fólia-betétek emelésére
egyaránt alkalmas. Az alacsony göngyölegről magasra állítás
nem bonyolult. Az OKTOMAT® gondoktól mentesen kezeli a
szokványos ipari göngyölegtípusokat, mint

BigBag
bármilyen, fülekkel ellátott göngyöleget

Oktabin
bármilyen, fóliabetéttel ellátott
göngyöleget

FIBC, rácsos ládák, stb.
nagyméretű, fóliabetétes göngyölegek

A zsákemelő-automatika segítségével a göngyöleg rugalmas falát felés befele húzza. Ezáltal összeszúkül a zsák és a perem környékén
található ömlesztett anyag a központi elszívási helyre kényszerül.

A vibrációs szívófejjel bármilyen

Az ürítés végén a göngyöleget felemeli a padlóról és ezáltal

szórható ömlesztett árut fel lehet

lehetségessé válik a maradéktalan ürítés.

szívni. Az éles, porszerű és szálas
ömlesztett termékek és nehezebb

A vibrációs-szívófely fellazítja az ömlesztett

esetek számára rendelkezésre áll-

árut és folyásra kényszeríti.

nak az OKTOMAT® SOS, Clean

A szívófej úszik és vibrál az anyagban

és Powder egyedi opciókkal fel-

és ezáltal fellazítja a csomósodásokat.

XL-80 szívófej

szerelt gyártási sorozatai.

S-38 / 50 szívófej
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Oktomat ECO
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

OKTOMAT Emelőgyűrű „egyszerűen zseniális”
®

Oktabin

A fóliarögzítő gyűrűt egyszerűen csak
kinyitni

vagy BigBag

A BigBag füleket beakasztani

A fóliát befogatni

Standard felszereltség
Oszlopos kivitel porbevonatú acélból
Állítható magasságú ECO-L 9-szeres
		
ECO-H 4-szeres
Univerzális nemesacél emelőgyűrű, Ø 600 mm,
fóliabetétek és BigBag zsákok fülei számára
A zsákemelő erő fokozatmentesen
állítható 1500 N (150kg)-ig
S típusú szívófej, szállítótömlő - Ø 38 / 50 mm,
1.4301 nemesacélból
Emelőhenger
		

ECO-L		 800 mm
ECO-H		1000 mm

ECO-L
ECO-H

Opciók
Állítható maradékürítési idő vezérlés (1. opció)
Automatikus továbbkapcsolás egy
2. OKTOMAT gépre (2. opció)
Speciális szívófej (3. opció)
XL-80, 1.4301 nemesacélból,
szállítócső - Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
Pótsúly (4. opció) az S-38 / 50 szívófej számára
Sűrített levegős vibrátor (5. opció) a szívófej számára
PVC takaróköpeny a göngyöleg + emelőgyűrű
számára

1540

Speciális emelőgyűrű Ø 300 / 400 / 800 mm
Szállítási keret

Szívófej:

800
1000
1250

Szállítási keret

Európai szabadalmi szám (Europ.Patent-Nr.) EP 07 65 829 B1
USA szabadalmi szám (United States Patent No.) 6.036.408
Zsákemelési eljárás:
Europ.Patent-Nr. EP 08 19 628 B1
United States Patent No. 5.944.455
Emelőgyűrű/rögzítőöv: Német szabadalmi szám DE 19 852 259 C2

Legkisebb felépítési
magasság

előzetesen felszerelve
szállítási ládában

Göngyölegmagasság +1250mm

690

ÜRÍTÉS SZÁLLÍTÁS SZÁRÍTÁS
HELIOS GmbH
Hechtseestraße 8
D-83022 Rosenheim Germany

620

500

18 Ø

430

Az összes OKTOMAT® termék,
amelyek a HELIOS gyártótól
származik
nemzetközi szabadalmi jog
által védett!

640

Lábazati elem

5-2011 változat

Tel: +49 (0) 8031/35418 - 0
Fax: +49 (0) 8031/35418 - 60
info@helios-systems.de - www.helios-systems.de

2011-05_DB_OKTOMAT-ECO-H_L_HU | A változtatás joga fenntartva!

Min. felépítési magasság
ECO-L = 2000 mm
ECO-H = 3000 mm

1250

Emelőhenger a hosszabbító készlet opció esetén
ECO-L 1000 mm / ECO-H 1250 mm

max 3500 mm

2960 mm max.
3900 mm max.

max 2560 mm

ECO-L
ECO-H

ECO-L min 2000 mm

Hosszabbító készlet
		

ECO-H min 3000 mm

300 mm-es lábazati elem

