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Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Postaja za praznjenje
za Oktabin in BigBag
avtomatska
ni je treba vzdrževati
tisočkrat preizkušena
Praznjenje, ki ne potrebuje osebja, brez dvigovanja, prevračanja ali obračanja polne posode in s tem
povezane težave.
Le približajte dvižno mizo posodi, vpnite folijo/vrečko in
sesanje se lahko začne vrez nadzora in nevarnost prekinitve.
Posode se pri tem izpraznijo popolnoma.
CLASSIC PLUS z možnostjo 1

®

OKTOMAT CLASSIC PLUS „enostavno genialno“

Dvižni obroč je primeren tako za zanke za BigBag, kot z vstavki iz folij. Brez težav lahko preklopite z nižjih na višje posode.
OKTOMAT® brez težav obvladuje običajne tipe industrijskih spod,
kot so

BigBag
vse posode z zankami

Oktabin
vse posode z vstavkom iz folije

FIBC, mrežaste škatle, itd.

Prek avtomatike za dvig vreče, se gibka stena posode povleče

velike posode z vstavkom iz folije

navzgor in notri. S tem se vreča zoži in sipek tovor, ki je na robu,
lahko teče proti mestu za sesanje. Na koncu praznjenja, se poso-

Z vibracijsko sesalno glavo lah-

da dvigne s tal in tako se omogoči praznjenje do konca.

ko posesate vse sipke materiale.

S pomočjo vibracijske sesalne glave s sipki tovor zrahlja in pov-

Možni so tudi oglati, praškasti in

zroči, da začne gibati. Sesalna glava plava

vlaknasti sipki materiali.. Za tež-

v materialu, s tem zdrobi kepice in se s pomočjo

je primere so na voljo edinstvene

krmiljenja SOS (možnost 6)

možnosti.

začne nihati.
Vsi izdelki OKTOMAT®
podjetja HELIOS
so mednarodno
zaščiteni s patenti!
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Oktomat Classic PLUS
Gerätebau für Kunststofftechnik

Krmiljenja

Standardna oprema
Portalna izvedba v jeklu, praškasto prevlečen (RAL 5002)
Univerzalni dvižno obroč Ø 600 mm iz legiranega jekla 1.4301
za folijske dovode in BigBag žepke
Avtomatsko dvigovanje vreč
Vibracijska sesalna glava tipa S,
premer sesalne cevi 38 ali 50 mm iz legiranega jekla 1.4301
Vklopi se s samodejno prepoznavo
obstoječih vakuumskih transportov
Samodejni naknadni tek sesalnih glav s pomočjo protiteže
Sporočilo o praznem s pomočjo LED lučke
Višina postavitve 2620 - 3670 mm
Opremljanje z možnostmi 1 - 10 možno tudi naknadno
Primerna za višine posod do 2200 mm
Hitro prilagajanje na različne višine posod

Možnost krmiljenja1/2

Se ne obrablja veliko in je ni treba dosti vzdrževati

Možnost krmiljenja 1/2/6/9/10
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OKTOMAT CLASSIC PLUS „enostavno genialno“

Možnosti

Oprema

Možnost 1	Krmiljenje z nastavljivim ostankom
časa praznjenja
Možnost 2	Samod. po0novni preklop na
drugo posodo
Možnost 3	Posebne sesalne glave S-80 ali

Možnost 5

Vibrator/vibratorji na stisnjen zrak

Možnost 6

Oscilirajoča sesalna glava

Možnost 7	Utekočinjenje s topovi na stisnjen
zrak

►	Pokrivni ščitnik iz
prosojnega PVC za dvižni obroč
► Posebni dvižni obroči Ø 260 / 400 / 800 mm
►	ojačena sila dviga vreče 2400 N
(namesto 1500 N)

XL-80 Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm iz

Možnost 8	Izvedba ATEX, območje 2/22

► Daljinski upravljalnik s 5 m kabla

legiranega jekla 1.4301

Možnost 9	Samodejno0 dviganje in spuščanje

► Tehtanje ostanka količine s krmiljenjem Oktabag

dvižnega obroča

Možnost 4	Dodatna teža za sesalno glavo

Možnost 10 Funkcija sesanja do praznega

S-38 / 5

►	Izvedba sesalne glave Clean iz legiranega
jekla 1.4408

1525 mm

OKTOMAT Classic
®

1160 mm

1295 mm

Vsi izdelki OKTOMAT®
podjetja HELIOS
so mednarodno
zaščiteni s patenti!
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min. 2620 mm – maks. 3670 mm

Tisočkrat v uporabi po vsem svetu

