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DRTI  HRUDEK MKB  
 
 
 
 

 
 

Drti  hrudek MKB 200 

 
Jestliže je t eba rozm lnit a rozdrtit aglomeráty a hrudky v potraviná ském a chemickém pr myslu, jsou vždy žádány drti e 
hrudek MANCON konstruk ní ady MKB. ezáním a trháním rozdrtíte suché, lámavé až mírn  vlhké vstupní produkty na 
požadovanou kone nou velikost zrna. Díky modulárnímu konstruk nímu zp sobu lze drti  hrudek MANCON bez problém  
integrovat do stávajících výrobních linek nebo ho používat jako samostatn  stojící za ízení (stand-alone).    
 
OBLASTI POUŽITÍ 
 

  Redukce velikosti zrna 
  Rozdrcení po vyprázdn ní vak  big-bag a pytl  
  Rozdrcení p ed pneumatickým dopravováním 
  Rozdrcení p ed mícháním 
  Rozdrcení filtra ních kolá  
  Rozdrcení zmetk  „rework“ 
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ZP SOB FUNKCE 
 
Zhrudkovat lé a ztvrdlé sypké materiály jsou do vstupního otvoru drti e hrudek p ivád ny pomocí tíhové síly. P itom se 
otá ejí rotorové lišty, lisují produkt skrz trhací síto a rozdrtí aglomeráty na požadovanou kone nou velikost zrna.  
 
STANDARDNÍ PROVEDENÍ 
 

  Velmi stabilní konstrukce,  tém  bez mrtvého prostoru 
  Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301 
  Provedení povrchu: otryskaný sklen nými perlami 
  Trhací síta s velikostí d r od 2 do 20 mm  
  Velké otvory na išt ní a revize 
  Ut sn ní h ídele pomocí vn  nastavitelného ucpávkového t sn ní 
  Nastavitelná mlecí mezera mezi rotorovými lištami a trhacím sítem 

 
VOLITELNÉ PROVEDENÍ 
 

  Provedení Ex podle sm rnic ATEX  
  Vn  nastavitelná mlecí mezera mezi rotorovými lištami a trhacím sítem 
  Provedení odolné proti tlakovým ráz m 
  Ut sn ní h ídele s proplachováním vzduchem / blokováním plynem 
  Dvoustranné uložení rotoru 
  Kone ná povrchová úprava: otryskaná sklen nými perlami až vylešt ná do vysokého lesku 
  Zvláštní rozm ry a speciální provedení  
  Provedení pro speciální oblasti teplot 
  istící za ízení CIP 
  Materiál: ušlechtilá ocel 1.4571, stavební ocel RSt-37, další na vyžádání 
  R zné velikosti a výkony  
  Podvozek, ízení, vstupní a výstupní trychtý , p echodové kusy (kulaté na hranaté) 

 
VAŠE VÝHODY 
 

  Nižší podíl jemných zrn díky zvláštnímu uspo ádání rotorových lišt 
  Není t eba žádné dodate né odsítování hrubého materiálu 
  Rychlá a jednoduchá vým na trhacích sít 
  Nízká obvodová rychlost kv li šetrnému rozdrcení 
  Nejvyšší požadavky na hygienu a istotu 
  Vysoká hospodárnost a velmi dobrý pom r ceny a výkonu 

 
 

                       
 
 
 
Änderungen im Sinne verfahrenstechnischen und fertigungstechnischen Fortschritts vorbehalten.                                                                     Ausgabe 50_cs  
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