Kruszarki do bry MKB

Kruszarki do bry MKB 200

Zawsze wtedy, gdy nale y rozpu ci i rozdrobni aglomeraty i bry ki w przemy le spo ywczym i przemy le chemicznym,
poszukiwane s kruszarki do bry MANCON serii produkcyjnej MKB. Produkty wyj ciowe mo na rozdrobni od suchych,
kruchych do lekko wilgotnych, do danej wielko ci ko cowej ziaren poprzez ci cie i rozdrabnianie. Dzi ki modu owemu
rodzajowi konstrukcji, kruszarki do bry MANCON daj si bezproblemowo zintegrowa z istniej cymi linami produkcyjnymi
lub zastosowa jako osobne urz dzenie (Stand-alone).
DZIEDZINY ZASTOSOWANIA
Redukcja wielko ci ziaren
Rozdrobnienie po opró nieniu du ych worków i worków
Rozdrobnienie przed transportem pneumatycznym
Rozdrobnienie przed mieszaniem
Rozdrobnienie placków filtracyjnych
Rozdrobnienie towarów amanych i przerabianych
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SPOSÓB DZIA ANIA
Zbrylone i stwardnia e materia y sypkie s transportowane si ci ko ci przez wlot do kruszarki bry . Przy tym listwy wirnika
obracaj si , przet aczaj produkt przez sito rozdrabniaj ce rozdrabniaj aglomeraty do danej wielko ci ko cowej ziaren.
WERSJA STANDARDOWA
Bardzo stabilna i w du ej mierze pozbawiona martwego obszaru konstrukcja
Materia : stal szlachetna 1.4301
Obróbka powierzchni: piaskowana szk em
Sita rozdrabniaj ce z otworami o wielko ci od 2 do 20 mm
Du e otwory do czyszczenia i inspekcji
Uszczelnienie wa u przez regulowane z zewn trz szczeliwa d awicowe
Nastawna szczelina miel ca pomi dzy listwami wirnika i sitem rozdrabniaj cym
OPCJE
Wersja przeciwwybuchowa zgodna z dyrektywami ATEX
Ustawiana z zewn trz szczelina miel ca pomi dzy listwami wirnika i sitem rozdrabniaj cym
Wersja odporna na nag y wzrost ci nienia
Uszczelnienie wa u z przedmuchiwaniem/gazem blokuj cym
Dwustronne yskowanie wirnika
Obróbka powierzchniowa: od piaskowanej szk em a po polerowan na wysoki po ysk
Specjalne wymiary i wersje
Wersja dla specjalnych zakresów temperatury
Urz dzenie oczyszczaj ce CIP
Materia : stal szlachetna 1.4571, stal konstrukcyjna RSt 37, dalsze na zapytanie
Ró ne wielko ci i wydajno ci
Podwozie, urz dzenie steruj ce, lej wlotowy i wylotowy, kszta tki przej ciowe (z okr ej na kanciast )
PA STWA KORZY CI
Niewielka zawarto drobnego ziarna dzi ki specjalnemu przyporz dkowaniu listew wirnika
Niepotrzebne jest dodatkowe odsiewanie grubego ziarna
Szybka i atwa wymiana sit rozdrabniaj cych
Ma a pr dko obwodowa umo liwiaj ce delikatne rozdrobnienie
Spe nienie najwy szych wymaga odno nie higieny i atwo ci w trakcie czyszczenia
Wysoka op acalno i bardzo dobry stosunek ceny do wydajno ci

Änderungen im Sinne verfahrenstechnischen und fertigungstechnischen Fortschritts vorbehalten.

Ausgabe 50_pol

PAUL GROTH Mühlenbau GmbH & Co. KG · Langelohe 2 · D – 25337 Elmshorn
Telefon: +49 4121 7957-0 · Telefax: +49 4121 7957-79 · www.paul-groth.com · e-mail@paul-groth.com

