®

Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Tömningsstation
för Oktabin och BigBag
helautomatisk
underhållsfri
väl beprövad
Bemanningsfri fullständig tömning utan att lyfta, vicka eller
vrida den fulla behållaren och alla problem är kopplade till
detta.
Kör fram behållaren med pallyftare, spänn in folie/säck
och utsugningen kan göras automatiskt utan uppsikt och
fara för avbrott. Behållaren töms därvid fullständigt.

CLASSIC PLUS med tillval 1

®

OKTOMAT CLASSIC PLUS

"helt enkelt genialt"

Lyftringen är lika lämplig för BigBag-öglor och foliefoder.
Den kan okomplicerat ställas om från lägre till högre behållare.
OKTOMAT® klarar utan problem de vanliga industribehållartyperna som

Bigbag
alla behållare med öglor

Oktabin
alla behållare med foliefoder

FIBC, gallerboxar, etc
Via säcklyftningsautomatiken dras den flexibla behållarväggen

storbehållare med foliefoder

uppåt och inåt. På så sätt blir säcken smalare och bulklasten som
befinner sig i randområdet kan rinna till utsugningsstället. I slutet
av tömningen lyfts behållaren upp från marken och en fullständig

Med vibrationssughuvudet kan alla
material som kan rinna sakta sugas

tömning möjliggörs därigenom.

upp. Till och med kantiga, pulvriga
Med hjälp av vibrationssughuvudet luckras bulklasten upp och

och trådiga bulklaster är möjliga.

den rinner åter. Sughuvudet simmar i materialet, löser upp klum-

För svåra fall står särskilda tillval till

par och sätts i pendelrörelse av

förfogande.

SOS-styrningen (tillval 6).
Alla OKTOMAT®-produkter
från HELIOS är
internationellt patenträttsligt
skyddade!
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®

Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Styrningar

Standardutrustning
Portalutförande i stål, pulverbeskiktat (RAL 5002)
Universallyftring Ø 600 mm i rostfritt stål 1.4301
för foliefoder och BigBag-påsar
Säcklyftningsautomatik
Vibrationssughuvud S,
transportrördiameter 38 eller 50 mm i rostfritt stål 1.4301
Tillkoppling görs genom automatisk registrering
av tillgänglig vakuumtransport
Automatisk eftersläpning av sughuvudet med motvikt
Tomsignal via LED-lampa
Uppbyggnadshöjd mellan 2620 – 3670 mm
Upprustning med tillval 1 – 10 går även att göra i efterhand
Passar för behållarstorlekar upp till 2200 mm
Snabbanpassning till olika behållarstorlekar

Tillval 1/2-styrning

Litet slitage och minimalt underhåll

Tillval 1/2/6/9/10-styrning

®

OKTOMAT CLASSIC PLUS

Tillval
Tillval 1

"helt enkelt genialt"

Tillbehör
Styrning inställbar resttömningstid

Tillval 2	Autom. vidarekoppling till en
andra behållare
Tillval 3	Specialsughuvuden S-80 eller XL-80
Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm av

Tillval 6

Tillval 7	Fluidisering med tryckluftkanoner
Tillval 8	ATEX-utförande zon 2/22
Tillval 9	Automatisk höjning och sänkning
av lyftringen

rostfritt stål 1.4301
Tillval 4

Extravikt för sughuvud S-38 / 50

Tillval 5

Tryckluftvibrator(er) för sughuvud

Oscillerande sughuvud

►	Täckningsskydd i
genomskinlig PVC för lyftringen
► Speciallyftringar Ø 260 / 400 / 800 mm
►	förstärkt lyftkraft för säck 2400 N
(istället för 1500 N)
► Fjärrmanövrering med 5 m kabel

Tillval 10 Tomsugningsfunktion

► Restmängdvägning med oktabagstyrning
►	Sughuvudutförande Clean i rostfritt stål 1.4408

1525 mm

OKTOMAT Classic
®

1160 mm

1295 mm

Alla OKTOMAT®-produkter
från HELIOS är
internationellt patenträttsligt
skyddade!

förmonterad i transportlåda
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min. 2620 mm – max. 3670 mm

Väl beprövad

