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TYTUŁ: Odciąg do trocin RLA 125 VIBER Power 4500 m3h

CENA: 11951,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Tomasz Dulban Maszyny Stolarskie (.: mako89 :.)
  Adres: ul. Sowinskiego 21
  Miasto: Kalwaria zebrzydowsk
  Województwo: małopolskie
  Telefon: 500707794
                506571955

OPIS:

Cena netto: 14 700
Odciąg NOWY
Wydajność odciągi ok.4500m3/h
Moc silnika 3kW
Prędkość obrotowa 3000 obr./min
Napięcie 400V
Króciec odciągowy 200mm
Materiał filtra poliester 5-mikronów
Powierzchnia filtra 6m2
Prędkość odciągowa 28m/sec.
Liczba filtrów 18
Wymiary (dł 752 x szer. 1502 x wys. 2144mm)
Waga 200kg
Podciśnienie 2800Pa

Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest
stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy.

- Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na stałe monitorowanie filtrów.

- System automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny filtracyjnej - w czasie przerwy oraz w trakcie pracy filtra pozwala na stałe
monitorowanie poprawności pracy.

- Filtr zastosowany w naszych odciągach, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy
wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie
wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków.

- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.

- Masywna, nie wpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny

- Wentylatory ssące są umieszczone w kabinie podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych.
Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii
elektrycznej

KONTAKT
SPRZEDAŻ/SKUP: 500 707 794
SPRZEDAŻ: 696 971 944
BIURO: 506 571 955

Na naszej stronie prezentujemy ogromny wybór maszyn dostępnych na magazynie.

Maszyny sprowadzane są głównie z terenów Europy Zachodniej, ale także z Polski. Oferujemy maszyny stolarskie, w pełni sprawne,
gotowe do pracy.
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Każdą maszynę podłączamy przy kliencie, co pozwala na racjonalną ocenę stanu technicznego.

Aktualna oferta:
http://www.dulbanmaszyny.pl


